
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 25 november 2013 
(BSL13.0036)  
 
Aanwezig: 
 
D. Pastoor, voorzitter;  
P. Dassen en R. Bruin (VVD), P. Schilt (Trots), G. de Vries en F. Klut (D66), T. van der Paard en  
T. Rijnten (PvdA), G. Kolhorn- Blijleven en G.  Duijvelshoff- Ufkes (CDA), P. Reenders en P. Jansen 
(Stadspartij Den Helder), T. Polonius (ChristenUnie), C.J. Dol- Cremers (GroenLinks), E. Kloosterhuis 
en M. Wouters (Behoorlijk Bestuur), R. Post (Helder Onafhankelijk!), leden; 
F. Blok, commissiegriffier; 
W. Turnhout- van den Bosch en K. Visser, portefeuillehouders.  
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Pastoor, opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Mevrouw Verbeek (Stichting Informatie Steunpunt) spreekt in over agendapunt 4, het voorstel tot het 
vaststellen van het uitvoeringsdocument ’Met Kop en Schouders’, uitwerking van de strategische visie 
op de drie transities en de transformatie binnen het Sociaal Domein Kop van Noord-Holland, 2013.
  
3. Vaststelling agenda. 
De heer Wouters stelt voor om eerst agendapunt 5 te behandelen en vervolgens agendapunt 4. De 
commissie stemt hiermee in. De agenda wordt overigens ongewijzigd vastgesteld.  
  
4. Voorstel tot het vaststellen van het uitvoeringsdocument ’Met Kop en Schouders’, 
uitwerking van de strategische visie op de drie transities en de transformatie binnen het 
Sociaal Domein Kop van Noord-Holland, 2013. 
De wethouders beantwoorden de vragen vanuit de commissie. Na de behandeling van de eerste 
termijn doet de heer Reenders een ordevoorstel om de nog onbeantwoorde vragen schriftelijk aan het 
college voor te leggen en de antwoorden hierop te betrekken bij de vervolgbehandeling van dit 
voorstel op 9 december 2013. De commissie stemt in meerderheid in met dit ordevoorstel. 
 
Wethouder Turnhout geeft aan dat de kaders zoals genoemd in het uitvoeringsdocument puntsgewijs 
in een memo worden verwoord. Daarnaast geeft zij aan dat alle nog niet beantwoorde vragen zijn 
genoteerd en beantwoord zullen worden.  
 
5. Stand van zaken Sociaal Domein. 
Vanuit de klankbordgroep zijn er geen mededelingen. De klankbordgroep geeft aan dat dit punt 
voorlopig nog iedere vergadering geagendeerd moet worden. 
 
6. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
  
  


