
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijk ontwikkeling van 12 januari 2009 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Abbenes, opent de vergadering.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
Mevrouw Laagland Winder doet een ordevoorstel om agendapunt 5 (realisering Multi Functioneel Centrum) 
wegens onvoldoende financiële onderbouwing van de agenda te halen. De commissie stemt tegen het 
ordevoorstel. De agenda wordt overigens ongewijzigd vastgesteld.  
 
4. Presentatie Actief Talent. 
Mevrouw Jongejan geeft een presentie over Actief Talent, een organisatie voor activering, dagbesteding en 
arbeidsintegratie voor mensen met een langdurige verslaving. Actief Talent is sinds een jaar in Den Helder 
actief. De doelstellingen en werkzaamheden van Actief Talent zijn in de presentatie toegelicht. De rapportage 
over het project zal naar de leden van de commissie worden gestuurd. 
 
5. Voorstel tot realisering van Multi Functioneel Centrum Nieuw Den Helder. 
Mevrouw Kuyters (Zeestad) en de heer Rietvink (Rietvink architecten) geven een presentatie over het MFC. 
Mevrouw Kuyters gaat onder andere in op de invulling van het gebouw en de samenwerking van de 
verschillende organisaties die hierin participeren. De heer Rietvink gaat met name in op het ontwerp van het 
MFC. 
 
Naar aanleiding van de vele vragen en opmerkingen (met name op financieel gebied) van de commissieleden 
doet wethouder Kragt een ordevoorstel om de vele vragen en opmerkingen die er (met name op financieel 
gebied) zijn na deze vergadering te verduidelijken en beantwoorden. Zodra de beantwoording voorhanden is kan 
het onderwerp inclusief beantwoording opnieuw geagendeerd worden. De commissie stemt unaniem in met dit 
ordevoorstel.  
 
De griffie zal een overzicht van de gestelde vragen maken en verspreiden. Commissieleden die naar aanleiding 
hiervan nog aanvullende vragen hebben kunnen deze indienen bij de griffie.     
 
6. Voorstel tot het vaststellen van de verordening tot wijziging van de Verordening Voorzieningen 
Huisvesting Onderwijs gemeente Den Helder. 
De commissie adviseert unaniem positief over het voorstel. De commissie stelt voor het voorstel te agenderen 
als hamerpunt voor de raadsvergadering van 19 januari 2009.   
 
7. Besluitenlijst van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 8 december 2008. 
Naar aanleiding van het punt “Bestuursopdracht toekomst afdeling Werk, Inkomen, Zorg” geeft wethouder Kragt 
aan dat het UWV verantwoordelijk is voor het “Werkbedrijf”. Het UWV zal een presentatie verzorgen voor de 
commissie, waarbij de onderliggende informatie op voorhand wordt toegezonden. De wethouder zal met een 
tijdpad komen. De commissie neemt overigens kennis van de besluitenlijst. 
 
8. Termijnplanning. 
De commissie geeft aan dat een aantal agendapunten die voor 12 januari 2009 op de planning stonden niet 
voor vandaag geagendeerd zijn. De wethouder geeft aan dit nader uit te zoeken. 
 
9. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
  
 


