
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijk ontwikkeling van 26 oktober 2009 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer de Bruin opent de vergadering. De voorzitter wijst de leden van de commissie nogmaals 
op de uitnodiging van wethouder Kragt voor een rondetafelgesprek op woensdag 28 oktober 2009 met 
betrekking tot het onderwerp reïntegratie.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer Kuin spreekt in namens FC Den Helder over agendapunt 5. Hij geeft aan dat FC Den Helder zich niet 
kan vinden in het nu voorliggende voorstel. Door dit voorstel krijgt FC Den Helder te maken met een stijging van 
45% van de kosten.  
 
De heer Dekkers spreekt in namens de Sportfederatie Den Helder over agendapunt 5. Hij geeft aan dat het nu 
voorliggende voorstel niet voldoet. Er is geen vooroverleg over dit voorstel geweest met de Sportfederatie. Ook 
is er niet met alle verenigingen gesproken.   
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Presentatie Noorderkwartier N.V. 
De presentatie van Noorderkwartier N.V. heeft niet plaats gevonden. De commissieleden zijn hiervan op de 
hoogte gebracht door middel van een brief van Noorderkwartier N.V.   
 
5. Voorstel tot wijziging van het tarieven- en subsidiestelsel sport en onderhoud 
buitensportaccommodaties. 
De commissie acht het voorstel niet rijp voor besluitvorming in de raad.  
 
Wethouder Smit zal opnieuw overleg voeren met de Sportfederatie Den Helder c.q. verenigingen. De 
opmerkingen en suggesties zoals aangegeven door de commissieleden zullen worden beoordeeld en, daar 
waar mogelijk, meegenomen in een nieuw voorstel.  
 
De commissie heeft aangegeven een nieuw voorstel eerst te willen bespreken nadat het overleg heeft 
plaatsgevonden. Tevens wenst de commissie dat bij een nieuw voorstel tijdig een bijeenkomst georganiseerd 
wordt waarin een (technische) uitleg wordt gegeven. Mogelijk dat voor deze bijeenkomst ook verenigingen 
kunnen worden uitgenodigd. 
 
De commissie wijst op de noodzaak van een goede communicatie. 
 
Wethouder Smit zegt toe dat zij inzage geeft in de middelen en geldstromen van Sportservice. Ook zal de 
wethouder nogmaals kritisch kijken naar de verschillen zoals die er zijn tussen de cijfers van de gemeente en 
die van de verenigingen. Ook wordt uitgezocht wat het bedrag van 56.500 inhoudt dat vermeld is bij Hermes 
(afschrijftermijnen en investeringsbedragen). Wethouder Smit geeft tevens aan dat zij de samenvatting van het 
rapport van het NOC*NSF met betrekking tot georganiseerd/ongeorganiseerd sporten aan de commissie 
beschikbaar zal stellen.        
       
6. Besluitenlijst van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 5 oktober 2009. 
De commissie geeft aan dat de toezeggingen zoals gemeld onder punt 6 nog steeds niet zijn nagekomen. De 
griffie zal wethouder Kragt hiervan op de hoogte brengen.   
 
7. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de termijnplanning 
 
8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.  
 


