
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke Ontwikkeling van 7 februari 2011 
(IR11.0033) 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Verhoef, opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
In verband met toelichting door portefeuillehouders en hun beschikbaarheid voor ook de parallelle 
commissievergadering besluit de commissie de volgorde van de te behandelen agendapunten te 
wijzigen. 
 
 
Ter advisering 
 
4. Jaarrekening 2009 en ontwerpbegroting 2011 Stichting Meerwerf Basisscholen 
De commissie adviseert de raad unaniem positief over het voorstel en stelt daarbij voor dit te 
agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 14 februari 2011.  
 
5. Voorstel tot het vaststellen van de gewijzigde Verordening Cliëntenparticipatie WWB & WIJ. 
De commissie adviseert in meerderheid positief over het voorstel. De commissie heeft daarbij wel 
vragen over de aard en betekenis van de evaluatie zoals die aan de commissie is voorgelegd.  
De fractie van GroenLinks kondigt een stemverklaring aan. 
De SP bespreekt het voorstel in de fractie en overweegt het voorstel te amenderen. 
De PvdA bespreekt het voorstel in de fractie. De fractie wenst het voorstel in de raad te bespreken 
daar waar het gaat om de status van de evaluatie die ten grondslag ligt aan de gewijzigde 
verordening. 
 
6. Zienswijze bezuinigingen GGD Hollands Noorden. 
De commissie adviseert de raad in meerderheid positief over optie twee van het voorstel en stelt 
daarbij voor dit te agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 14 februari 2011.  
De SP bespreekt het voorstel in de fractie en overweegt het voorstel te amenderen. 
De PvdA legt resterende vragen voor aan de wethouder die deze schriftelijk zal beantwoorden.  
 
7. Voorstel tot het vaststellen van de Toeslagenverordening WWB 2011. 
Afgevoerd. Op basis van vooraf ingediende vragen en opmerkingen vanuit de commissie heeft het 
college van burgemeester en wethouders besloten de commissie in haar vergadering van 28 februari 
2011 een nieuw voorstel voor te leggen. 
 
8. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Wet inburgering 2011. 
Afgevoerd. Op basis van vooraf ingediende vragen en opmerkingen vanuit de commissie heeft het 
college van burgemeester en wethouders besloten de commissie in haar vergadering van 28 februari 
2011 een nieuw voorstel voor te leggen. 
 
Overig 
 
9. Besluitenlijst van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling van 11 januari 2011. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst. 
 
10. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de termijnplanning. 
 
11. Sluiting 


