
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke Ontwikkeling van 9 mei 2011 (IR 
11.0108) 
 
1. Opening en mededelingen.  
De voorzitter, mevrouw Jellema, opent de vergadering. Zij maakt melding van het feit dat op 
woensdag 25 mei een werkbezoek aan de stadhuizen van Schiedam en Spijkenisse plaatsvindt. Het 
werkbezoek is bedoeld voor raadsleden, waarbij een raadslid zich bij verhindering mag laten 
vervangen door een commissielid. Deelnemers moeten zich vóór vrijdag 13 mei 2011 aanmelden bij 
de raadsgriffie. 
 
De heer Klut geeft aan dat de fractie van D66 in de raad van 16 mei 2011 een motie vreemd aan de 
orde van de dag zal indienen met betrekking tot het overhevelen van taken van het Rijk naar 
gemeenten en de daarmee gepaard gaande gevolgen. 

2. Spreekrecht burgers. 
Er hebben zich geen insprekers aangemeld. 
 
3. Vaststelling agenda. 
In verband met de noodzakelijke aanwezigheid van wethouder Bruin bij de commissie 
Stadsontwikkeling en -beheer zal zij iets later komen bij de commissie Maatschappelijke ontwikkeling. 
In verband hiermee wordt agendapunt 5 eerst behandeld en daarna agendapunt 4. De agenda is 
overigens ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een bedrag van € 1.000.000 voor het uitvoeringsplan 
sociale aanpak Nieuw Den Helder. 
Wethouder Bruin geeft een presentatie met betrekking tot het uitvoeringsplan sociale aanpak Nieuw 
Den Helder. Zij beantwoordt vervolgens de vragen vanuit de commissie. De wethouder zegt toe dat er 
één keer per jaar een terugkoppeling van het uitvoeringsplan volgt. 
 
De commissie adviseert de raad positief over het voorstel en stelt daarbij voor het voorstel te 
agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 16 mei 2011. De fractie van de Stadspartij 
Den Helder heeft aangegeven het voorstel eerst nog in de fractie te willen bespreken. De fracties van 
de VVD, PvdA, GroenLinks en Behoorlijk Bestuur hebben aangegeven met een stemverklaring te 
komen. 
 
5. Voorstel het Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2011-2025 (IHP) vast te stellen. 
De commissie adviseert de raad positief over het voorstel en stelt daarbij voor het voorstel te 
agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 16 mei 2011. De fractie van de Stadspartij 
Den Helder neemt het voorstel mee terug in de fractie en zal met een stemverklaring komen.  
  
6. Besluitenlijst van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling op 28 maart 2010. 
De besluitenlijst is ter kennisname aangeboden. 
 
7. Termijnplanning. 
De termijnplanning is ter kennisname aangeboden. 
 
8. Sluiting. 
Geen bijzonderheden.  
 


