
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijk Ontwikkeling van 23 april 2007 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De voorzitter wijst de leden er op dat in deze 
nieuwe vergadersystematiek ook spreektijd geldt voor de commissievergaderingen (maximaal 6 minuten per 
fractie).   
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer de Groot (VRZA) spreekt in over agendapunt 8. Hij wijst op het unieke historische karakter van de 
bunker die door de VRZA in goede staat is gehouden.     
    
3. Vaststelling agenda. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Vaststelling van het verslag van de vergadering van de commissie Maatschappelijk Welzijn van 21 
maart 2007. 
Mevrouw Kolhorn heeft een tekstuele wijziging ten aanzien van de notulen. Overigens worden de notulen 
ongewijzigd vastgesteld. 
 
5. Vaststelling van het verslag van de vergadering van de commissie Educatie. Sport & Cultuur van 
19 februari 2007. 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
6. Voorstel vast te stellen de nota Vrijwilligersbeleid gemeente Den Helder.  
De commissie adviseert unaniem positief over het voorstel. Op basis hiervan stelt de commissie voor het 
voorstel te agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 7 mei 2007.     
 
7. Voorstel betreffende de alternatieve tijdelijke huisvesting van asielzoekers met een reguliere 
procedure. 
De commissie adviseert unaniem positief over het voorstel. Op basis hiervan stelt de commissie voor het 
voorstel te agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 7 mei 2007.  
     
8. Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie SP Den Helder met betrekking 
tot de Vereniging Radio Zend Amateurs Den Helder.  
De commissie heeft enige aanvullende vragen. Wethouder Smit geeft aan dat voor de VRZA de hoogte van de 
huur op de aangeboden locatie op de Linie het voornaamste struikelblok is. Hierover wordt op ambtelijk niveau 
nog overleg gevoerd. De argumenten van de VRZA dat de huidige locatie een uniek historisch karakter heeft 
zijn nieuw voor haar.     
 
9.  Brief van Openbaar Onderwijs Den Helder van 29 januari 2007 over de rapportage  
“Analyse & (eind)evaluatie financiële positie Openbaar primair onderwijs Den Helder” en de evaluatie 
van de verzelfstandiging.     
Wethouder Smit geeft aan dat deze brief onderdeel uit maakt van de totale financiële en inhoudelijke evaluatie 
van de verzelfstandiging van het Openbaar Primair Onderwijs Den Helder. Dit punt staat al op de 
actiepuntenlijst.  
   
10. Brief van ISD Kop van Noord-Holland van 14 februari 2007 over de toekomstige samenwerking op 
het gebied van de uitvoering Leerplicht, Rmc/voortijdig schoolverlaten, Inburgering, Onderwijs & 
Educatie en Jeugdbeleid na de opheffing van het Gewest van Kop van Noord-Holland. 
Wethouder Smit geeft naar aanleiding van bovenstaande brief aan dat Den Helder niet in een 
gemeenschappelijke regeling zal participeren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11. Regionaal contractbeheer overeenkomsten Hulp bij het huishouden (Wmo). 
12. Wijziging aanvraagprocedure cultuurbijdrage / beleidsregels.   
13. Productovereenkomst Educatie 2007-2008. 
14. Subsidie naschoolse activiteiten schooljaar 2006/2007. 
15. Vormings- en ontwikkelingswerk 2007 ROC Kop van Noord-Holland. 
16. Herbenoeming leden Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs. 
17. Subsidie 2007 project Kunst voor je Kiezen.   
18. Fusie bibliotheken Noord-Holland noord. 
De punten 11 tot en met 18 worden voor kennisgeving aangenomen.  
 
19. Actiepuntenlijst. 
De actiepuntenlijst wordt op de volgende punten gewijzigd: 
1.  Foyer opvang jonge antiliaanse nieuwkomers wordt “Foyer opvang jonge nieuwkomers”.  
7.  Datum terug in commissie wordt 05-2007. 
8.  Naar aanleiding van bespreking in de commissie van 23 april 2007 blijft dit punt op de actiepuntenlijst 
 staan als ” Alternatief voor huisvesting asielzoekers bij maatschappelijke organisaties/partners” 
9.  Datum terug in commissie wordt 05-2007. 
10.  Commissie 7 mei 2007. 
12. Opening in september 2007. 
13. Commissie 14 mei 2007. 
14. Naar aanleiding van bespreking in commissie van 23 april 2007 wordt het nieuwe tijdpad 06-2007 
19. Mogelijk nieuwe datum 8 mei of 15 mei. 
  
20.  Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.  
 


