
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 9 mei 2016 
(BSL16.0019) 
 
Aanwezig: 
M. Karhof en D. Groot (Stadspartij Den Helder), A. Hogendoorn (VVD), R. van Deutekom (D66), 
J. Lobles en S. Houtveen (CDA),  J. Vlaming en R. Post (Helder Onafhankelijk!), B. Spandaw en  
B. Blom (PvdA), J. van Dam en T. Polonius (ChristenUnie), C. Dol en K. de Jager (GroenLinks),  
W. Kloosterhuis (Behoorlijk Bestuur), C. van Driesten (Vrije Socialisten), M. Vermooten (fractie 
Vermooten) en P. Koopman (Beter voor Den Helder). 
 
Voorzitter:  J. Klopstra  
Commissiegriffier: F. Blok 
Portefeuillehouder: P.J.R. Kos 
 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.   

 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.   
 
4. Plan van aanpak sociale innovatie. 
Wethouder Kos geeft een inleidende presentatie over het plan van aanpak sociale innovatie en de drie 
pilots die zich richten op ‘Sociale activering en de bevordering van inkomen en werkgelegenheid’, 
‘Vermaatschappeling van de zorg’ en ‘Invoering van lessen in geluk in het onderwijs’. 
 
De wethouder neemt kennis van de opmerkingen van de commissie. De commissie heeft onder 
andere de volgende aandachtspunten aangegeven: 
- sociale activering mag niet ten koste gaan van regulier werk; 
- basisinkomen (experimenten op grond van artikel 83 Participatiewet); 
- rol (overbelasting) vrijwilligers; 
- zoek combinaties en verbindingen; 
- schenk aandacht aan het bereiken van de doelgroepen. 
 
5. Bestuursrapportages Sociaal Domein 3e en 4e kwartaal 2015. 
De Bestuursrapportages geven inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen over 2015 op de terreinen 
binnen het Sociaal Domein. De commissie heeft de bestuursrapportages besproken.  
 
Wethouder Kos geeft naar aanleiding van de opmerkingen vanuit de commissie onder andere een 
toelichting op de kosten met betrekking tot de bewindvoering en de onderbesteding in 2015 van de 
gelden binnen het programma Sociaal Domein. 
Vooruitlopend op een mogelijke onderbesteding  van de gelden binnen het programma Sociaal 
Domein in 2016 geeft de wethouder aan dat hij mogelijk binnenkort met voorstellen komt om de 
toetsingscriteria te verruimen zodat het geld besteed wordt. 
 
De wethouder zegt toe nader schriftelijk terug te komen op de besteding van de voormalige Wtcg/CER 
(Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten/Compensatie Eigen Risico) gelden.  
 
6. Stand van zaken Sociaal Domein. 
Wethouder Kos geeft aan dat dinsdag 10 mei een raadsinformatiebrief verstuurd wordt met betrekking 
tot de voortgang van het leerlingenvervoer. 
 
7. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.   
 


