
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijk ontwikkeling van 7 september 2009 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer de Vrij, opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.   
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
4. Presentatie van het terugkeer-, ontruimings- en uitzettingsbeleid en het bijbehorende protocol 
voor het AZC in Den Helder. 
De heer P. Koster, voorzitter van het Regionaal Integraal Terugkeerteam (RITT) van de Dienst Terugkeer & 
Vertrek (DT&V) van het ministerie van Justitie geeft een presentatie. De commissie wordt geïnformeerd over de 
procesgang en het protocol van het terugkeer-, ontruimings- en uitzettingsbeleid. 
 
De presentatie zal digitaal worden verspreid onder de commissieleden.  
 
5. Gemeentelijke regie op de keten van Werk en Inkomen (raadsinformatiebrief nr. 61). 
De eerste instantie van de bespreking van dit agendapunt heeft plaatsgevonden in de commissievergadering 
van 24 augustus 2009. De tweede instantie van dit onderwerp is vanavond aan de orde. 
 
Wethouder Kragt geeft nogmaals aan wat de reden zijn waarom er voor WNK bedrijven is gekozen en dat 
contractueel is vastgelegd dat WNK gebruik maakt van de Helderse Keten. Verder geeft hij aan dat hij de raad 
op de hoogte zal houden met betrekking tot ontwikkelingen (regie en posities van de partners) in de 
reïntegratieketen. Ook zal de wethouder de exacte ingangsdatum van het contract met WNK bedrijven aan de 
commissie meedelen. Verder geeft de wethouder aan dat hij het rapport van de rekenkamercommissie Alkmaar 
met betrekking tot dit onderwerp, voorzien van commentaar, aan de commissie beschikbaar zal stellen.   
 
6. Managementinformatie afdeling Werk, Inkomen en Zorg over 2008. 
De commissie uit zijn ongenoegen over het feit dat de managementinformatie veel te laat is aangeleverd. 
Wethouder Kragt zal deze kritiek en de wijze van rapporteren meenemen naar het college om te bezien hoe 
hiermee om te gaan.  
Naar aanleiding van een vraag vanuit de commissie zal wethouder Kragt een duidelijke uiteenzetting geven over 
de opbouw, risico’s en voorzieningen van de post debiteuren.  
 
De commissie geeft verder aan dat rapportages in het algemeen te laat worden aangeleverd. De heer de Vrij zal 
dit punt inbrengen bij de agendacommissie. 
 
7. Besluitenlijst van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 24 augustus 2009. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst. 
 
8. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de termijnplanning. 
 
9. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.  
 
  


