
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijk ontwikkeling van 26 januari 2009 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer de Bruin, opent de vergadering.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer Wieling spreekt in namens de sportfederatie Den Helder met betrekking tot agendapunt 5 (tarieven- en 
subsidiesysteem in de sport). Hij verzoekt het proces zoals dat nu in gang is gezet te bevriezen. Hij pleit voor 
maatwerk, per vereniging moet bekeken worden hoe de kosten opgebracht kunnen worden.   
 
3. Vaststelling agenda. 
De heer Abbenes doet een voorstel om agendapunt 5 als eerste agendapunt te bespreken. De commissie gaat 
akkoord met dit voorstel. De agenda wordt overigens ongewijzigd vastgesteld. 
 
5. Tarieven- en subsidiesysteem in de sport. 
De fractie van Progressief Den Helder geeft een toelichting op het door haar ingediende agenderingsvoorstel. 
De fractie wil het college bewegen het voorgenomen subsidiebeleid te heroverwegen en te herzien.   
Een meerderheid van de commissie geeft aan het voorstel van het college af te wachten alvorens een standpunt 
in te nemen.  
 
4. Voorstel tot realisering van Multi Functioneel Centrum Nieuw Den Helder. 
Naar aanleiding van vragen van de commissieleden geven wethouder Kragt, de heer de Vroome en de heer 
Seegers (Woningstichting Den Helder) een toelichting.  
 
De fractie van de PvdA heeft aangegeven nog nader te willen spreken over een exploitatieplan ten behoeve van 
het MFC en het aantal parkeerplaatsen. Ook wil de fractie spreken over een risico-analyse waarin aangegeven 
wordt hoe om te gaan met toekomstige ontwikkelingen. 
 
De fractie van Progressief Den Helder heeft aangegeven nader te willen spreken over de inventaris behorende 
bij de aankoop van de voormalige dansschool Corma. Ook wil de fractie duidelijkheid met betrekking tot 
eventuele staatssteun bij de realisering van het MFC. 
 
De fractie van PRINS-Voor behoorlijk bestuur heeft aangegeven nader te willen spreken over het aan- en 
verkoopbedrag van de voormalige dansschool Corma.      
 
Op basis hiervan stelt de commissie voor het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering 
van 2 februari 2009.  
 
De heer de Bruin dankt de heer Seegers voor zijn toelichting.  
 
6. Besluitenlijst van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 12 januari 2008. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst. 
 
7. Termijnplanning. 
Wethouder Kragt geeft aan dat hij in overleg is met het UWV met betrekking tot een presentatie voor de 
commissie over “Het Werkbedrijf”. 
 
Mevrouw van der Paard wil de uitkomsten met betrekking tot het onderzoek sluitende aanpak ROC agenderen. 
 
Wethouder Kragt geeft naar aanleiding van een vraag van de heer Klut aan dat hij de data in de planning zal 
actualiseren.    
  
De commissie neemt overigens kennis van de termijnplanning. 
 
8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 


