
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 6 juni 2011 
(IR11.0134) 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, mevrouw Jellema opent de vergadering. De commissie verstuurt een beterschapsgroet 
naar de heer Klut.   
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
  
3. Vaststelling agenda. 
Wethouder Turnhout- van den Bosch verzoekt een korte inleiding te mogen geven bij agendapunt 4. 
De commissie stemt hiermee in. 
De commissie geeft unaniem aan agendapunt 6: “Raadsinformatiebrief ontwikkelingen budgetten 
sociale zekerheid en regelingen minimabeleid vanaf 2011” niet te bespreken. Reden hiervoor is dat de 
meicirculaire van het Ministerie van BZK, waarin bekend wordt gemaakt welke budgetten er in 2012 
van het Rijk worden ontvangen niet beschikbaar is. 
De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.    
 
4. Voorstel tot het vaststellen van de Sociale Structuurvisie: Sociaal en Integraal,  
    Perspectief en Kapstok. 
Wethouder Turnhout- van den Bosch en de heer Slaats geven een korte inleiding op het agendapunt. 
 
Wethouder Turnhout- van den Bosch geeft naar aanleiding van de opmerkingen en vragen vanuit de 
commissie aan het stuk weer mee terug te nemen naar het college van burgemeester en wethouders. 
De wethouder geeft aan dat waar mogelijk de opmerkingen vanuit de commissie worden 
meegenomen.  
 
5. Voorstel tot het vaststellen van de programmarekening 2010 van de gemeente Den Helder. 
De commissie adviseert het voorstel van burgemeester en wethouders als bespreekpunt te agenderen 
voor de raadsvergadering van 20 juni 2011. De commissie heeft als bespreekpunt aangegeven het 
instellen van een bestemmingsreserve voor de onderhoudsvoorziening gymzalen zoals aangegeven 
in het in het advies van de auditcommissie. 
 
De fractie van GroenLinks heeft aangegeven met een amendement te komen om het positieve saldo 
van de programma’s 8 tot en met 11 niet naar de algemene reserve te laten vloeien maar te behouden 
voor de betreffende programma’s.   
 
Wethouder Turnhout- van de Bosch zegt toe nog nadere informatie via de mail te verstrekken met 
betrekking tot de aanbesteding van het zwembad en de volledigheid van de cijfers van het Centraal 
Administratie Kantoor (CAK).  
 
6. Raadsinformatiebrief ontwikkelingen budgetten sociale zekerheid en regelingen 
    minimabeleid vanaf 2011. 
Dit agendapunt is afgevoerd (zie ook agendapunt 3).  
 
7. Besluitenlijst van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 23 mei 2011. 
De besluitenlijst is ter kennisname aangeboden. 
 
8. Termijnplanning. 
De termijnplanning is ter kennisname aangeboden.  
 
9. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
  
 
 


