
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 14 november 2011 
(IR11.0300) 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, mevrouw Jellema, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Zij brengt de per 
e-mail gedane oproep voor raadslid in de klas voor het voortgezet onderwijs (Lyceum aan Zee) 
nogmaals onder de aandacht van de commissieleden.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt .  
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Voorstel aan te sluiten bij de Regionale Programmaraad Noord-Holland en  de heer 
Kooy en mevrouw de Jong te benoemen tot de twee leden uit de subregio Noordkop van de 
Regionale Programmaraad Noord-Holland. 
De commissie adviseert de raad unaniem positief over het voorstel en stelt daarbij voor dit te 
agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 21 november 2011. 
 
5. Presentatie KOERS 2011-2015 van het Bestuurlijk Overleg Jeugd, Onderwijs en Zorg. 
Het Bestuurlijk Overleg Jeugd, Onderwijs en Zorg is het regionale samenwerkingsverband tussen 
gemeenten, onderwijsinstellingen en instellingen voor de jeugd, jeugdgezondheid en jeugdzorg in de 
Kop van Noord-Holland. De heer Van Meurs (voorzitter BOJOZ) geeft een korte presentatie over de 
organisatie en werkwijze van deze regionale samenwerking. De commissie is na de presentatie in de 
gelegenheid gesteld tot het stellen van vragen die door de heer Van Meurs zijn beantwoord.  
 
6. Social return. 
Dit onderwerp is op verzoek van de Stadspartij Den Helder geagendeerd. De fractie van de Stadspartij 
Den Helder geeft een toelichting op het onderwerp en verzoekt de commissieleden de ingebrachte 
stukken nog eens goed door te lezen. De fractie geeft aan een voorstel voor te bereiden met 
betrekking tot Social return. Dit voorstel zal over enkele maanden via de reguliere weg geagendeerd 
worden voor de commissie.        
 
7. Besluitenlijst van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 3 oktober 2011. 
De besluitenlijst is ter kennisname.  
 
8. Termijnplanning. 
De termijnplanning is ter kennisname.  
 
9. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.  
 


