
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijk ontwikkeling van 7 december 2009 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Abbenes, opent de vergadering.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer Prins spreekt in op agendapunt 4.  
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. De agendapunten 4 tot en met 10 gezamenlijk worden behandeld en 
onder 14.a. wordt op verzoek van mw. Kolhorn de stand van zaken inzake het participatieplatform toegevoegd.  
 
4. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Werkleeraanbod WIJ. 
5. Voorstel tot het vaststellen van de Toeslagenverordening WIJ. 
6. Voorstel tot het vaststellen van de Afstemmingsverordening WIJ. 
7. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening 
 Cliëntenparticipatie WWB 2007 in de Verordening Cliëntenparticipatie WWB en WIJ. 
8. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Handhavingsverordening 
 WWB in de Handhavingsverordening WWB en WIJ. 
9. Voorstel tot het intrekken van de Verordening Langdurigheidstoeslag 2009 en vast te stellen de 
 Verordening Langdurigheidstoeslag 2009/2010. 
10. Voorstel tot het intrekken van de Afstemmingsverordening 2009 en het vaststellen van de 
 Afstemmingsverordening WWB 2010. 
De commissie adviseert over de bovengenoemde voorstellen als volgt. 
 
De commissie adviseert positief over de onderhavige verordeningen en stelt voor de voorstellen te agenderen 
als hamerpunten voor de raadsvergadering van 14 december 2009, onder voorwaarde dat voorafgaand aan de 
raadsvergadering van 14 december 2009 (voor het weekeinde) de portefeuillehouder een notitie aan de raad 
toezend, waar in algemene zin ingegaan wordt op de uitvoeringsaspecten (o.a. wanneer en hoe wordt uitvoering 
gegeven).  

 
De wethouders hebben de volgende toezeggingen gedaan: 
- er zal extra aandacht worden geschonken aan publiciteit rondom de rechten en plichten die uit deze 
verordening voortvloeien, bijvoorbeeld via de website en het KCC. 
- ook na 31 december 2009 kunnen de Helderse ketenpartners hun werkzaamheden blijven verrichten, e.e.a. in 
te vullen via individuele afspraken. 
- voorafgaand aan de raadsvergadering (voor het weekeinde) volgt een notitie, waar in het algemeen ingegaan 
wordt op de uitvoeringsaspecten (o.a. wanneer en hoe wordt uitvoering gegeven). 
 
11. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 988.000,-- voor de doorvoering van 
 onderwijskundige vernieuwingen fase 1 in diverse schoolgebouwen. 
De commissie adviseert unaniem positief over het onderhavige voorstel en stelt op basis hiervan voor het 
voorstel te agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 14 december 2009. 
 
12. Voorstel tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen ten aanzien van het voornemen van 
 het college om aan diverse instellingen en organisaties een meerjarige subsidie te verlenen voor 
 te leveren prestaties in 2010 en 2011. 
De commissie adviseert in meerderheid geen wensen en/of bedenkingen te hebben tegen het onderhavige 
voorstel. De fractie van GroenLinks kondigt een amendement aan, waarbij een wens/bedenking in wordt 
opgenomen aangaande de volumekorting (punt 2). De fractie van Pvbb kondigt een amendement aan, waarbij 
een wens/bedenking wordt opgenomen gericht tegen het aangaan van meerjarige verplichtingen. 
 
Op basis hiervan stelt de commissie voor het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering 
van 14 december 2009, waarbij de commissie in meerderheid heeft aangegeven geen wensen en/of 
bedenkingen te hebben. 
 
Wethouder Smit zegt toe de contracten in de leeskamer ter inzage te leggen. 
 
De heer Klut van de fractie van D66 heeft bij dit agendapunt niet deelgenomen aan de beraadslagingen en 
advisering.  
 
 



13. Voorstel een bedrag van € 488.309,-- vanuit de WMO bestemmingsreserve te bestemmen voor 
 activiteiten in WMO-kader. 
De commissie adviseert in meerderheid het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 
14 december 2009. De fractie van de PvdA overweegt een amendement in te dienen dat betrekking heeft op de 
beschikbaar gestelde gelden in relatie tot de taakstellingen. De fractie van de VVD overweegt een amendement 
in te dienen over de toegewezen gelden aan restaurant Van Harte in relatie tot het Halal koken en is om die 
reden voor agendering als bespreekpunt.  
 
Wethouder Kragt zegt toe in het vervolg bij soortgelijke voorstellen het WMO-platform te betrekken.  
 
Mevrouw Kolhorn van de fractie van CDA heeft bij dit agendapunt niet deelgenomen aan de beraadslagingen en 
advisering.  
 
14. Besluitenlijst van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 23 november 2009. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst. 
 
14.a. Stand van zaken participatieplatform 
Wethouder Kragt geeft een toelichting op de organisatie van het participatieplatform in relatie tot de actuele 
situatie.  
 
15. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de termijnplanning. 
 
16. Sluiting. 
Vooralsnog geen bijzonderheden. 


