
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 8 december 
(BSL14.0069) 
 
Aanwezig: 
 
F.C. Klut, voorzitter;  
J. Vorstman en D. Groot (Stadspartij Den Helder), S. Dekkeren A. Hogendoorn (VVD), G. de Vriesen 
P. M. van Dooren (D66), S. Houtveen en R. Slort (CDA), R. Post en O.P. Visser 
(Helder Onafhankelijk!), P. van Riessen en P. de Vrij (PvdA), D. Polonius en J.M. van Dam 
(ChristenUnie), K. de Jager en C.J. Dol- Cremers (GroenLinks), E. Kloosterhuis en M. Wouters 
(Behoorlijk Bestuur), Z. de Nooij en C. van Driesten (Vrije Socialisten) en M. Vermooten en 
M. Mooijman (fractie Vermooten) leden; 
F. Blok, commissiegriffier; 
O. Wagneren D.R. Pastoor, portefeuillehouders; 
C. van der Horst, ambtenaar. 
 
 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Klut, opent de vergadering. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer Fritzsche (voorzitter cliëntenraad Vrijwaard) spreekt in over agendapunt 5evaluatie en advies 
wijkteams. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 
2015. 
Mevrouw Van der Horst geeft een korte presentatie. Wethouder Pastoor geeft aan de vragen van de 
fractie van D66 schriftelijk te zullen beantwoorden. 
 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor 
de raadsvergadering van 12januari 2015. 
De fractie van D66 heeft aangegeven met een stemverklaring te zullen komen. 
 
5. Evaluatie en advies wijkteams. 
De discussie spitst zich toe op het aantal wijkteams. Er is een discrepantie tussen het aantal 
wijkteams dat het college voor ogen heeft en het aantal wijkteams dat de commissie voor ogen heeft. 
 
Wethouder Wagner geeft in zijn reactie op de eerste instantie van de commissie aan dat de gestelde 
vragen schriftelijk beantwoord worden. Tevens geeft hij aan dat hij de opmerkingen vanuit de 
commissie in het college zal bespreken. 
Wethouder Wagner zegt een overzicht van de contractpartners en het profiel van de medewerkers 
binnen het wijkteam toe aan de commissieleden. Na stemming wordt in meerderheid besloten de 
vergadering, in verband met de uitlopende tijd én om het college de gelegenheid te geven de 
standpunten van de commissie te bespreken, te schorsen en de tweede instantie op een volgend 
vergadermoment te laten plaatsvinden. 
 
6. Stand van zaken Sociaal Domein. 
Dit agendapunt is in verband met de schorsing niet behandeld. 
 
7. Sluiting. 
De voorzitter schorst de vergadering. 


