
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijk ontwikkeling van 8 december 2008 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Abbenes, opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Voorstel tot verzelfstandiging van het openbaar primair onderwijs in Den Helder door oprichting 
 van een stichting per 1 januari 2009. 
De commissie heeft niet tot een advies kunnen komen. De commissie heeft aangegeven nader geïnformeerd te 
willen worden over het verschil in de betaling van de convenantsgelden zoals genoemd in het raadsvoorstel  
(€ 471.035) en de begrotingswijziging (€ 458.880). Tevens heeft de commissie aangegeven inzicht te willen 
hebben in de financiële evaluatie. Wethouder Smit heeft aangegeven de raad hierover  te informeren voor de 
raadsvergadering.  
 
Op basis hiervan stelt de commissie voor het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering 
van 15 december 2008. 
 
5. Voorstel tot het vaststellen van de begrotingswijziging behorende bij de afwijkingen na de 2e 
 programmarapportage 2008. 
De commissie heeft niet tot een advies kunnen komen. De fracties van het CDA, Progressief Den Helder en de 
Socialistische Partij hebben aangegeven het voorstel nader in de fractie te willen bespreken. Wethouder Kragt 
heeft aangegeven de raad voor de raadsvergadering een nadere uiteenzetting te geven met betrekking tot de 
reserve Wmo van € 1.000.000.   
 
Op basis hiervan stelt de commissie voor het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering 
van 15 december 2008. 
 
6. Raadsinformatiebrief over de uitwerking Bestuursopdracht toekomst afdeling Werk, Inkomen, 
 Zorg. 
Naar aanleiding van de vragen van de commissie geeft wethouder Kragt een toelichting. Verder geeft de 
wethouder aan dat hij de onderwerpen die vanavond aan de orde zijn geweest mee terug zal nemen naar de 
beleidsafdeling. Hij zal terugkoppelen hoe de commissie over de verschillende onderwerpen wordt geïnformeerd 
en op welke termijn. In ieder geval zal de commissie geïnformeerd worden over de ontwikkelingen met 
betrekking tot het “Werkbedrijf”.       
 
7. Besluitenlijst van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 24 november 2008. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst. 
 
8. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de termijnplanning. 
 
9. Sluiting. 
De voorzitter geeft aan een brief uit te laten gaan richting college met betrekking tot de acties naar aanleiding 
van de vergadering van vanavond. De voorzitter sluit de vergadering. 
 


