
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijk ontwikkeling van 13 oktober 2008 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer de Vrij, 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. Voorstel tot vaststelling van de Tijdelijke Deelsubsidieverordening 
 Topsport-Jeugdfonds 2008-2011. 
Wethouder Smit geeft aan dat waar in het besluit  “Algemene Subsidie Verordening Den Helder 2003” staat  
“Algemene Subsidie Verordening Den Helder 2008” moet staan. De griffie zal dit aanpassen. 
 
De commissie adviseert unaniem akkoord te gaan met het voorstel. 
 
Het Topsport-Jeugdfonds heeft de afgelopen drie seizoenen niet als fonds gefunctioneerd hoewel dat 
overeenkomstig het toenmalige raadsvoorstel wel de intentie was. De overblijvende middelen vanuit het fonds 
zijn de afgelopen drie jaar via de jaarrekening teruggevloeid in de algemene middelen. Om deze reden en om 
misverstanden te voorkomen adviseert de commissie de naam Topsport-jeugdfonds te wijzigen in Topsport-
jeugdregeling.    
 
Op basis hiervan stelt de commissie voor het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering 
van 27 oktober 2008.     
 
5. Voorstel tot het vaststellen van de begrotingswijziging behorende bij de 
 2e programmarapportage 2008. 
De commissie komt niet tot een eensluidend advies. De fracties van de PvdA, VVD, CDA, D66 en Kieskees.nl 
hebben aangegeven akkoord te gaan met het voorstel. De fracties van PRINS-Voor behoorlijk bestuur, 
ChristenUnie, Socialistische Partij, Progressief Den Helder en GroenLinks hebben aangegeven het stuk nog 
nader in hun fractie te willen bespreken. De fractie van GroenLinks heeft tevens aangegeven een amendement 
te overwegen met betrekking tot het overschot op het budget hulp bij het huishouden in het kader van de WMO. 
 
Op basis hiervan stelt de commissie voor het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering 
van 27 oktober 2008.     
 
6. Conceptnota integraal jeugdbeleid 2008-2011. 
De commissie heeft in één instantie over de nota gesproken. De zienswijzen van derden en de resultaten van 
de bespreking in de commissie worden waar mogelijk meegenomen in het definitieve concept dat ter advisering 
geagendeerd staat voor de commissie Mo van november 2008. De eerder ingediende vragen van de fractie van 
de PvdA zullen voor de behandeling in november worden beantwoord.     
 
7. Managementinformatie afdeling Werk, Inkomen en Zorg over het eerste halfjaar van 2008. 
Wegens tijdgebrek is de behandeling van dit agendapunt doorgeschoven naar een volgende vergadering.  
 
8. Besluitenlijst van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 1 september 2008. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst.  
 
9. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de termijnplanning.  
 
10. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.  


