
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijk ontwikkeling van 30 maart 2009 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Bellinga, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn geen mededelingen. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Mevrouw Vermeulen spreekt in namens IJsclub Den Helder. Zij verzoekt de ijsbaan tot openbaar sportgebied te 
verklaren zodat deze voorziening onder het openbaar groen valt en geen onderdeel meer uitmaakt van de nota 
sporttarieven. 
 
Mevrouw Schooneman spreekt in namens de handbalverenigingen JHC en DSO. Zij geeft met voorbeelden aan 
dat het voorgestelde gemeentelijke beleid haaks staat op het Rijksbeleid. 
     
De heer Goedee spreekt in namens FC Den Helder. Hij geeft aan dat dit voorstel onacceptabel is en leidt tot 
hoge contributies. Dit voorstel wordt de doodsteek voor de verenigingen. Hij pleit er voor om goed te luisteren 
naar de verenigingen.  
 
Mevrouw Gatowinas spreekt in namens Zeemacht. Zij uit haar bezwaren met betrekking tot de forse 
huurverhoging van het handboogschietveld. 
 
De heer Erkelens-Cooke spreekt in namens HRTC-DOK. Hij wijst op de grote diversiteit van de bevolking die 
gebruik maakt van het Guldemond-complex. Een contributieverhoging is nauwelijks op te brengen voor leden. 
Er is onvoldoende gekeken naar de belangen van de verenigingen. 
  
De heer Bleijs spreekt in namens SV Watervogels. Hij geeft aan dat we met dit voorstel veel buitensporten kwijt 
raken. Voor het overige verwijst hij naar de heer Goedee. 
  
De heer Roest spreekt in namens HCSC afdeling veldvoetbal. Hij geeft aan dat dit een slecht plan is. De 
contributie is in dit geval niet meer op te brengen (door de ouders). Hij vraagt hoe de vereniging inkomsten kan 
genereren. 
 
De heer Van Kesteren spreekt in namens SV Noordkop en Sportlust. Hij vraagt duidelijkheid in de huurstructuur 
(Domeinen, Koninklijke Marine en gemeente Den Helder) met betrekking tot de atletiekbaan. Verder geeft hij 
aan dat de verenigingen ten onder gaan aan het nu voorgestelde beleid.  
 
De heer de Jong spreekt in namens HSC Hermes. Hij geeft aan dat met het nu voorliggende voorstel Hermes 
veel leden kwijtraakt die de contributie niet meer kunnen opbrengen. Hermes wil niet terugvallen tot een elitaire 
club. De gemeente moet in gesprek gaan met de verenigingen.  
 
3. Vaststelling agenda. 
De heer de Vrij doet een ordevoorstel om de presentatie van UWV WERKbedrijf in verband met de behandeling 
van agendapunt 5 door te schuiven naar 20 april 2009. De commissie stemt in met dit ordevoorstel.      
 
4. Presentatie UWV WERKbedrijf. 
De presentatie is vervallen en wordt doorgeschoven naar 20 april 2009 (zie ook agendapunt 3). 
 
5. Voorstel tot wijziging van het tarieven- en subsidiestelsel sport en onderhoud  
 buitensport accommodaties. 
Na afloop van de eerst termijn spreken de volgende mensen nogmaals in: 
De heer Goede geeft aan dat extra gebruik van de velden aangevraagd moet worden, het ontplooien van extra 
activiteiten wordt daarom bemoeilijkt. Hij verzoekt om meer tijd te nemen voor dit voorstel. 
 
Mevrouw Schooneman wijst op de slechte staat van het JVC complex.  
 
De voorzitter concludeert dat de commissie het nu voorliggende voorstel niet rijp acht voor besluitvorming in de 
raad. De commissie heeft aangegeven dat de wethouder de tijd moet nemen om met een beter voorstel te 
komen. Een aantal fracties suggereren hierbij een tijdpad van 2010 of eerder, mits goed voorbereid. Er komt 
nieuw overleg met de verenigingen. 
 
De commissie wacht het nieuwe voorstel af.    
  
 
 



6. Besluitenlijst van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 16 maart 2009. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst.  
 
7. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst. 
 
8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


