
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijk ontwikkeling van 16 maart 2009 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Bellinga opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer Gauw, directeur van de Comenius spreekt in over agendapunt 6. Hij betreurt dat er bij dit project 
communicatieve missers zijn begaan. Het kan niet de bedoeling zijn dat het project daarom niet door kan gaan. 
Hij pleit er voor om dit project door te laten gaan en hierna met de betrokken partijen om tafel te gaan.    
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
4. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening langdurigheidstoeslag 2009. 
De commissie adviseert in meerderheid akkoord te gaan met het voorstel. De fracties van D66 en GroenLinks 
hebben aangegeven met een amendement te komen om het inkomenspercentage op 105% van de 
bijstandsnorm te stellen.  
Op basis hiervan stelt de commissie voor het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering 
van 23 maart 2009. 
 
Wethouder Kragt heeft nadere informatie toegezegd met betrekking tot de referteperiode bij verblijf in een 
verzorgingshuis/verpleeghuis en inkomsten voor drie maanden. Deze informatie wordt nog voor de 
raadsvergadering naar de raads- en commissieleden gezonden. 
 
5. Voorstel tot het vaststellen van een krediet voor de uitbreiding van praktijkschool De Pijler. 
De commissie adviseert in meerderheid akkoord te gaan met het voorstel. De fractie van de PvdA heeft zich niet 
uitgesproken over het voorstel en aangegeven nader onderzoek te doen naar de geschetste 
leerlingenprognose. 
Op basis hiervan stelt de commissie voor het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering 
van 23 maart 2009.  
 
6. Voorstel tot het vaststellen van een krediet voor het Project Brede School Koningin Juliana-
Comenius. 
De commissie uit zijn bezorgdheid met betrekking tot de communicatieve aspecten tussen de schoolbesturen 
en de gemeente (OOGO) zoals dat bij dit project heeft plaatsgevonden. Bij dergelijke projecten dient een 
zorgvuldige procedure gevolgd te worden. Wethouder Smit heeft aangegeven dat uitstel van het voorstel niet 
mogelijk is in verband met de nadelige financiële consequenties hiervan (vervallen van specifieke uitkering 
OCW van € 312.398,-). 
 
De commissie heeft niet tot een advies kunnen komen. Wethouder Smit heeft toegezegd voor de 
raadsvergadering met nadere informatie te komen met betrekking tot het communicatietraject richting Meerwerf 
Basisscholen.   
 
Op basis hiervan stelt de commissie voor het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering 
van 23 maart 2009.  
 
7. Jeugdhonk De Bunker op Fort Dirksz Admiraal. 
Wethouder Smit geeft aan dat er bij de Bunker een ongewenste situatie is ontstaan. Er zijn regelmatig 
ongeregeldheden met betrekking tot drank en softdrugs geconstateerd. Er moet snel een alternatief komen. 
Momenteel wordt gezocht naar een onderkomen voor jongeren onder de 16 jaar en een onderkomen voor 
jongeren boven de 16 jaar. Wethouder Hienkens geeft aan dat de Bunker niet voldoet aan de 
inrichtingsvoorschriften en niet past binnen het bestemmingsplan. 
 
De heer Smit (voorzitter buurthuis Elto) geeft aan dat de Bunker, die is gesitueerd aan de rand van de wijk, de 
rust in de wijk heeft teruggebracht. Er is een maatschappelijk probleem in Tuindorp. Hij pleit er voor om de 
Bunker niet te sluiten. Bewoners willen geen opvang in de wijk. 
 
 
 
 
 
 
 



8. Besluitenlijst van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 2 maart 2009. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst.   
  
9. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de termijnplanning. 
 
10. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.   


