
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijk ontwikkeling van 20 april 2009 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer de Vrij opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
 
3.  Vaststelling agenda. 
Wethouder Smit verzoekt om agendapunt 7: “Voorstel tot wijzigen van de Statuten van de Stichting 
Samenwerkingsschool voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs in de regio Den Helder” van de agenda 
te halen. De commissie stemt in met dit verzoek. De agenda wordt overigens ongewijzigd vastgesteld.  
 
4. Presentatie UWV WERKbedrijf. 
De heer Geertsma, manager UWV WERKbedrijf Den Helder, Texel en Schagen geeft een presentatie waarin de 
werkzaamheden van UWV WERKbedrijf worden toegelicht. Mevrouw Kiefte, coördinator bij de afdeling WIZ 
geeft een presentatie van de werkzaamheden van WIZ in relatie tot UWV WERKbedrijf. 
 
De presentaties worden door de griffie verspreid onder de commissieleden.  
  
5. Voorstel tot het vaststellen van de notitie Broedplaatsenbeleid. 
De commissie adviseert in meerderheid akkoord te gaan met het voorstel. De fractie van de Stadspartij 
Den Helder heeft aangegeven met een stemverklaring te komen met betrekking tot het financiële gedeelte van 
het voorstel. 
 
Op basis hiervan stelt de commissie voor het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering 
van 11 mei 2009. 
 
6. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening leerlingenvervoer 2009. 
Alle fracties geven aan het voorstel nog nader in de fractie te willen bespreken. Op grond hiervan concludeert de 
voorzitter dat het voorstel niet rijp is voor besluitvorming in de raad. Het voorstel wordt daarom wederom 
geagendeerd voor de commissievergadering van 18 mei 2009. 
 
7. Voorstel tot wijzigen van de Statuten van de Stichting Samenwerkingsschool voor Speciaal 
 en Voortgezet Speciaal Onderwijs in de regio Den Helder. 
Op verzoek van wethouder Smit is dit agendapunt van de agenda afgevoerd. 
 
8. Besluitenlijst van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 30 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. 
 
 
 
 


