
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijk ontwikkeling van 8 juni 2009 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer de Vrij opent de vergadering en heet iedereen welkom. De heer de Vrij geeft aan dat de 
uitgedeelde brief van Herstelling Den Helder met betrekking tot de jaarrekening 2008 betrokken kan worden bij 
agendapunt 5.   
 
2. Spreekrecht burgers. 
Er is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.  
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
4. Voorstel tot het vaststellen van de 'Beleidsnota minimabeleid'. 
Wethouder Kragt heeft naar aanleiding van de bespreking toegezegd de volgende vragen schriftelijk te 
beantwoorden voor de raadsvergadering: 
- hoogte van het rente percentage van de Kredietbank; 
- kleine zelfstandigen; 
- leenbijstand; 
- afspraken met betrekking tot coördinatie beleidsnotities; 
- inburgering; 
- voordeel collectieve zorgverzekering minima ook voor inwoners AWBZ instelling; 
- gevolgen belastingregels voor chronisch zieken. 
  
De commissie spreekt zich unaniem uit voor variant III met betrekking tot de aanpassing van de vaststelling van 
de draagkracht bijzondere bijstand. Het besluit wordt hierop aangepast.  
 
Wethouder Kragt heeft een aantal toezeggingen gedaan. Hij zal binnen 6 tot 8 weken met een memo komen 
waarop de voortgang hiervan aangegeven wordt. Het gaat om de volgende punten: 
- voorstel met betrekking tot invulling energiebox; 
- besteding van gelden armoedebestrijding en schuldhulpverlening; 
- Minima Effect Rapportage in 2010; 
- communicatieplan; 
- nadere uitwerking cultuurbijdrage; 
- cliënten bij toekenningsbeschikking meedelen op welke voorzieningen zij recht hebben.  
 
Wethouder Kragt zegt toe dat hij de raad vóór de raadsbehandeling op 15 juni 2009 antwoord geeft op de door 
de commissie gestelde vragen. De fractie van GroenLinks heeft amendementen aangekondigd met betrekking 
tot de cultuurbijdrage en de inkomensgrens van de langdurigheidstoeslag. Op basis hiervan stelt de commissie 
voor het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 15 juni 2009. 
 
5. Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag van de gemeente Den Helder 
over het jaar 2008. 
Wethouder Smit zegt toe voor de raadsvergadering van 15 juni 2009 met een antwoord te komen waarom er op 
het product sport minder uren zijn besteed aan beleid, beheer en onderhoud.    
 
De commissie adviseert positief over het voorstel en stelt voor het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor 
de raadsvergadering van 15 juni 2009. De commissie heeft geen bespreekpunten benoemd. 
 
6. Brief van 15 april 2009 van de Regionaal Samenwerkende Bonden van Ouderen in de Kop van 
Noord-Holland over de OV-Taxi in de Kop van Noord-Holland voor Wmo-vervoer en Seniorenvervoer. 
Wethouder Kragt geeft aan dat de provincie tot nu toe geen standpunt heeft ingenomen over verlenging OV-taxi. 
 
7. Besluitenlijst van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 18 mei 2009. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst.  
 
8. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de termijnplanning.  
 
9. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 


