
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijk ontwikkeling van 10 november 2008 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Blank, opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.   
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  
 
4. Presentatie project: "Naar een basispakket mantelzorgondersteuning". 
Mevrouw Jellema (medewerker mantelzorg) en mevrouw Oud (mantelzorgmakelaar) geven een presentatie met 
betrekking tot het onderwerp “Naar een basispakket mantelzorg” met het oog op de te ontwikkelen visie op de 
toekomstige ondersteuning van de mantelzorgers. Naar aanleiding hiervan worden de vragen van de 
commissieleden beantwoord. Na afloop van het agendapunt krijgt de voorzitter het boekje “Portretten van 
mantelzorgers” overhandigd. Het boekje wordt ter inzage gelegd in de lees en fractiekamer. 
 
5. Voorstel de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Helder 

2008 ingaande 1 januari 2009 in te trekken en de Verordening maatschappelijke ondersteuning 
Gemeente Den Helder 2009 ingaande 1 januari 2009 vast te stellen. 

De commissie adviseert in meerderheid akkoord te gaan met het voorstel. 
 
De fractie van de PvdA heeft een motie aangekondigd inhoudende het herstellen van de mogelijkheid om 
gebruik te maken van een collectieve vervoersvoorziening. Op basis hiervan stelt de commissie voor het 
voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 17 november 2008.     
 
6. Managementinformatie afdeling Werk, Inkomen en Zorg over het eerste halfjaar van 2008. 
Naar aanleiding van de vragen van de commissieleden geven wethouder Kragt en de heer Boerema een nadere 
toelichting. Wethouder Kragt geeft aan dat in december een voorstel komt met betrekking tot debiteuren beheer. 
 
7. Zesde voortgangsrapportage wijkgericht werken. 
Wegens tijdgebrek is de behandeling van dit agendapunt doorgeschoven naar een volgende vergadering.  
 
8. Besluitenlijst van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 13 oktober 2008 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst.  
 
9. Termijnplanning. 
Mevrouw van de Paard verzoekt om agendering van raadsinformatiebrief nr. 85 inhoudende Uitwerking 
Bestuursopdracht afdeling WIZ. 
 
10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. 
  


