
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijk ontwikkeling van 24 augustus 2009 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer de Vrij, opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer van Eeden, voorzitter Raad van Commissarissen Noorderkwartier N.V. spreekt in over agendapunt 6. 
Hij schetst het ontstaan van het conflict. De Raad van Commissarissen en een delegatie van het college van 
burgemeester en wethouders hebben dit conflict inmiddels beëindigd en tevens afspraken gemaakt die een 
nieuwe basis voor samenwerking vormen.    
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Voorstel tot wijzigen van de Statuten van de Stichting Samenwerkingsschool voor Speciaal en 
Voortgezet Speciaal Onderwijs in de regio Den Helder. 
De commissie adviseert unaniem akkoord te gaan met het voorstel. Op basis hiervan stelt de commissie voor 
het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 31 augustus 2009. 
 
Wethouder Smit heeft aangegeven voor de raadsvergadering terug te komen op de vraag of alle scholen onder 
het beheer van de stichting ook algemeen toegankelijk zijn voor personeel.  
 
5. Voorstel tot het vaststellen van de nota Lokaal Volksgezondheidsbeleid 2009-2011. 
De commissie adviseert unaniem akkoord te gaan met het voorstel. Op basis hiervan stelt de commissie voor 
het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 31 augustus 2009. 
 
Wethouder Kragt geeft aan dat er een overzicht komt met betrekking tot de nadere uitwerking van de nota en de 
daarbij behorende financiële middelen.    
 
6. Gemeentelijke regie op de keten van Werk en Inkomen (raadsinformatiebrief nr. 61). 
De heer van Eijk (directeur WNK Bedrijven) geeft een korte algemene presentatie over WNK. De heer van Riet 
(bedrijfsleider reïntegratie afdeling WNK Bedrijven) gaat nader in op de reïntegratie afdeling van WNK. 
 
De heer Kragt geeft in een presentatie een nadere toelichting op de keten Werk en Inkomen. De sheets van de 
presentatie worden beschikbaar gesteld aan de commissieleden. 
 
Naar aanleiding van vragen vanuit de commissie geeft wethouder Kragt onder andere aan wat de reden is 
geweest waarom hij voor WNK bedrijven heeft gekozen. Tevens geeft hij aan dat contractueel is vastgelegd dat 
WNK gebruik maakt van de Helderse Keten. 
 
Wegens tijdgebrek wordt de tweede instantie van dit onderwerp doorgeschoven naar de vergadering van 
7 september 2009.  
 
7. Managementinformatie afdeling Werk, Inkomen en Zorg over 2008. 
Wegens tijdgebrek wordt dit onderwerp doorgeschoven naar de vergadering van 7 september 2009. 
 
8. Besluitenlijst van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 22 juni 2009. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst. 
 
9. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de termijnplanning. 
 
10. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


