
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 21 maart  2016 
(BSL16.0011) 
 
Aanwezig: 
H. Nuninga en M. Karhof (Stadspartij Den Helder), A. Hogendoorn (VVD), G. de Vries en  
F. Klut (D66), S. Houtveen en B. van Rijswijk (CDA), R. Post en E. Dieleman (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 J. Vorstman en P. Koopman (Beter voor Den Helder). 
 
Voorzitter:  J. Klopstra  
Commissiegriffier: F. Blok 
Portefeuillehouder: F.F. van der Paard en 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. Voorstel 'het Sportbesluit' Tarieven en subsidies sportverenigingen en onderhoud 
buitensportaccommodaties zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 1 februari 2010 voort 
te zetten tot 2021. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor dit als bespreekpunt te agenderen voor de 
raadsvergadering van 4 april 2016. 
De fractie van GroenLinks geeft als bespreekpunten aan de hoogte van de huur in relatie tot het 
gebruik van een openbaar terrein en de hoogte van de huur in relatie tot onderhoud van het complex 
in eigen beheer. Voor beide bespreekpunten zal de fractie van GroenLinks een amendement 
indienen.  
 
Daarnaast wordt door de fracties van Behoorlijk Bestuur, Vrije Socialisten, GroenLinks, Vermooten, 
ChristenUnie, Beter voor Den Helder en Helder Onafhankelijk! de situatie van de Rugbyclub  
Den Helder in relatie tot het ‘Sportbesluit’ als bespreekpunt genoemd. 
 
De fractie van D66 zal mogelijk een motie indienen met betrekking tot de mogelijkheden voor 
sportverenigingen om de OZB druk te verminderen.  
 
5. Notitie 'Aanpak armoedebeleid'. 
De commissie bespreekt de notitie 'Aanpak armoedebeleid' waarin de uitgangspunten, doelstellingen 
en planning staan om te komen tot een nota integraal armoedebeleid. De wethouder geeft aan de 
relevante opmerkingen mee te nemen in de nota. De voorzitter geeft verder aan dat eventuele nadere 
aanvullende reacties op deze notitie, op korte termijn, nog naar de wethouder verstuurd kunnen 
worden. 
 

6. Stand van zaken Sociaal Domein. 
De voorzitter geeft aan dat de eerstvolgende vergadering van de Monitor Groep Sociaal Domein zal 
plaatsvinden op 14 april. De stukken en agenda volgen zo spoedig mogelijk. 
Wethouder Kos geeft een korte toelichting op de situatie bij TSN. Hij heeft de FNV uitgenodigd voor 
een gesprek.  
Wethouder Kos geeft aan dat hij de opmerking met betrekking tot de onrust bij de afdeling Sociaal 
Domein mee zal nemen naar het college om te beoordelen op welke manier we hier de (betreffende) 
commissie het beste in mee kunnen nemen. 
Wethouder Kos geeft naar aanleiding van de vragen van mevrouw Dol aan dat hij zal nagaan hoe het 
met de ambtelijke ondersteuning staat met betrekking tot het WMO Platform mede ook gezien in de 
relatie tot het omvormen van het WMO Platform naar een Sociaal Domein Raad. Met betrekking tot de 
verschraling van het WMO taxi-vervoer geeft de wethouder aan dat dit in overleg is geweest met het 
WMO Platform. 



Wethouder Kos geeft in reactie op een vraag van de fractie van Behoorlijk Bestuur aan dat hij ook 
zorgen heeft over de toename van het aantal verwarde personen. Dit wordt onder andere besproken 
met partners zoals politie en woningbouwverenigingen.             
 
7. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


