
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 27 juni 2011 
(IR11.0161) 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Pastoor opent de vergadering.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
  
3. Vaststelling agenda. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
4. Voorstel met betrekking tot de jaarstukken 2010 van de GGD Hollands Noorden. 
De commissie adviseert de raad unaniem positief over het voorstel en stelt daarbij voor dit te 
agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 4 juli 2011. 
 
5. Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de begroting 2012 en de begroting Digitaal 
    Dossier Jeugdgezondheidzorg 2011 van de GGD Hollands Noorden. 
De commissie adviseert de raad in meerderheid positief over het voorstel. De fracties van de PvdA, 
D66 en GroenLinks overwegen een amendement in te dienen met betrekking tot het niet toekennen 
van de compensatie voor de loon- en prijsstijging van 2% door het Algemeen Bestuur. 
 
Op basis hiervan stelt de commissie voor het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de 
raadsvergadering van 4 juli 2011.  
 
6. Voorstel met betrekking tot de jaarstukken 2010 en de begroting 2012 van de  
   Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde arbeid Kop van 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 4 juli 2011. 
 
7. Voorstel tot vaststelling van de deelsubsidieverordening Subsidieverlening aan 
    sportverenigingen. 
De commissie adviseert de raad unaniem positief over het voorstel en stelt daarbij voor dit te 
agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 4 juli 2011. 
 
Wethouder Turnhout- van den Bosch zegt toe dat de opmerkingen vanuit de commissie verwerkt 
worden in de verordening. Deze gewijzigde verordening zal voor de raadsvergadering van 4 juli 2011 
beschikbaar komen. Hierbij komt een oplegnotitie met daarin aangegeven welke wijzigingen zijn 
doorgevoerd.     
 
8. Het Geldkompas. 
De commissie is positief over het voorstel. De commissie geeft aan bereid te zijn dit voorstel te 
verwerken in de Kadernota waarbij een aantal fracties aangegeven dat hun steun voor het voorstel 
wel afhankelijk is van de wijze van financiering. 
 
9. Besluitenlijst van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 6 juni 2011. 
De besluitenlijst is ter kennisname. 
 
10. Termijnplanning. 
De termijnplanning is ter kennisname. 
 
11. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.  
 
  
 
 


