
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijk ontwikkeling van 22 oktober 2007 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Er hebben zich geen sprekers aangemeld.  
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Voorstel de verordening bijzondere bijstand in te trekken met ingang van 1 januari 2008 
De commissie heeft niet tot een advies kunnen komen. De commissie geeft in meerderheid aan het punt als 
bespreekpunt te willen agenderen voor de raadsvergadering van 29 oktober 2007 waarbij de volgende 
debatonderwerpen aan de orde moeten komen: 
- de wijziging van het draagkrachtpercentage van 35% naar 100%; 
- verzoek om een kadernota bijzondere bijstand waarin in grote lijnen het beleid met betrekking tot bijzondere 

bijstand vastligt. 
 
Wethouder Kragt geeft aan dat hij open staat voor signalen vanuit de commissie met betrekking tot de 
beleidsregels bijzondere bijstand.  
 
5. Ontwikkelingen met betrekking tot afdeling Werk, Inkomen, Zorg 
Wethouder Kragt geeft aan dat de verbeterpunten serieus zijn opgepakt. Er zijn twee verbetergroepen ingesteld, 
een verbetergroep medewerkers en een verbetergroep cliënten. Ook wordt er weer gewerkt met een vaste 
contactpersoon voor de cliënten, de klachten en bezwaarprocedure is verbeterd en de meeste aanvragen 
worden binnen de wettelijke termijn afgehandeld.   
 
De commissie geeft aan dat het belangrijk is om de gemaakte verbeteringen ook te borgen. 
 
6. Managementinformatie afdeling Werk, Inkomen, Zorg over het eerste halfjaar 2007.  
Wethouder Kragt en de heer Boerema geven een toelichting op de managementinformatie. Het format wordt op 
verzoek van de commissie nog iets aangepast. De commissie wordt per kwartaal geïnformeerd.  
 
7. Stand van zaken met betrekking tot Brede School Pasteurstraat. 
Wethouder Smit geeft een korte toelichting op de huidige stand van zaken. Naar verwachting zal er voor de 
vergadering van de commissie Mo van 26 november 2007 een voorstel liggen. 
 
8. Project Bon Komienso  / foyer Spuistraat/Stationstraat 
Wethouder Smit geeft een toelichting op de vragen van mevrouw Biersteker. Het Leger des Heils zal op termijn, 
op eigen kosten en risico, een opvang voor probleemjongeren realiseren in het centrum van 
Nieuw Den Helder. Het actiepunt wordt hiermee afgevoerd van de actiepuntenlijst.   
 
9. Uitvoeringsorganisatie begeleiding asielzoekers. 
Wethouder Kragt geeft een toelichting op de vragen van mevrouw Dol. De memo geeft antwoord op de 
begeleiding van de asielzoekers en niet zozeer op alternatieve huisvesting. Het punt blijft daarom gehandhaafd 
op de actiepuntenlijst. 
 
10. Besluitenlijst commissie maatschappelijke ontwikkeling van 1 oktober 2007. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst. 
  
11. Actiepuntenlijst. 
De actiepuntenlijst wordt op de volgende punten aangepast: 
Actiepunt 1; Foyer opvang jonge nieuwkomers; actiepunt wordt afgevoerd (zie agendapunt 8). 
Actiepunt 2; Wet Maatschappelijke Ondersteuning (evaluatie); nieuw tijdpad: eind van het jaar. 
Actiepunt 3; Wijksteunpunt Centrum; nieuw tijdpad: 4e kwartaal 2007. 
Actiepunt 6; Nieuw Format Marap WIZ; afvoeren, wordt per kwartaal opgenomen in de reguliere planning.  
Actiepunt 10; Schuldhulpverlening; nieuw tijdpad 11-2007. 
 
12. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.  
 


