
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 7 december 2015 
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Aanwezig: 
D. Groot en H. Nuninga (Stadspartij Den Helder), C. Dekker en A. Hogendoorn (VVD), G. de Vries en 
F. Klut (D66), S. Houtveen (CDA), R. Post (Helder Onafhankelijk!), P. van Riessen en  
B. Spandaw (PvdA), J. van Dam (ChristenUnie), C. Dol en K. de Jager (GroenLinks), W. Kloosterhuis 
(Behoorlijk Bestuur), Z. de Nooij en C. van Driesten (Vrije Socialisten), M. Vermooten (fractie 
Vermooten) en J. Vorstman (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. 
Mevrouw E. Synesael (namens actiecomité FNV redt de zorg), mevrouw L. van der Laan 
(Zorgkompas), mevrouw I. Veer, de heer Abbenes (namens FNV senioren) en de heer Beers 
(ontvanger Huishoudelijke Hulp) spreken in over agendapunt 6; Bestuursrapportage Sociaal Domein. 
Zij spreken allen hun grote zorg uit met betrekking tot de Huishoudelijke Hulp. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De voorzitter stelt voor om, gezien de insprekers, eerst agendapunt 6; Bestuursrapportage Sociaal 
Domein te bespreken. De commissie stemt hiermee in. De agenda wordt overigens ongewijzigd 
vastgesteld.  
  
4. Voorstel tot het vaststellen van de verordening tot wijziging van de 
Afstemmingsverordening Participatiewet. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor 
de raadsvergadering van 14 december 2015.  
De fractie van Beter voor Den Helder heeft aangegeven tegen het voorstel te stemmen en zal met een 
stemverklaring komen. 
 
Wethouder Kos geeft aan de nog openstaande vraag met betrekking tot de kosten voor de uitvoering 
van de toets Taaleis uit te zoeken. 
 
5. Voorstel de Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2015 in te trekken 
en de Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2016 vast te stellen. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor 
de raadsvergadering van 14 december 2015.  
 
Wethouder Kos heeft aangegeven de nog openstaande vragen vóór de raadsvergadering te 
beantwoorden. Afhankelijk hiervan kan het voorstel alsnog als bespreekpunt geagendeerd worden. 
 
6. Bestuursrapportage Sociaal Domein. 
Naar aanleiding van de insprekers en de opmerkingen van de commissie geeft wethouder Kos aan 
dat hij de situatie van TSN in Den Helder scherp volgt. Aan het probleem van TSN kan Den Helder 
niets doen maar als TSN omvalt en er gehandeld moet worden dat zal dat adequaat gebeuren. 
 
De wethouder deelt de zorgen met betrekking tot de facturatie. De vragen met betrekking tot de 
sociale recherche worden schriftelijk beantwoord. Het rapport van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken over de stand van zaken in  het Sociaal Domein in Den Helder zal beschikbaar gesteld worden 
aan de commissieleden.    
 
De wethouder zegt toe dat de gang van zaken rondom de indicatiesteling (herindicaties) op korte 
termijn wordt geagendeerd voor de commissie. Tevens geeft de wethouder aan dat in het 1

e
 kwartaal  

de Strategische Transformatieagenda beschikbaar zal zijn.  



De voorzitter geeft aan dat het dilemma wel of geen Monitoring Groep Sociaal Domein (MGSD) 
besproken moet worden in de eerstkomende vergadering van de MGSD. Hij verzoekt aan degene die 
deze vergadering voorbereiden dit punt mee te nemen. Het college wordt eveneens verzocht om een 
zienswijze op dit dilemma.  
 
7. Stand van zaken Sociaal Domein. 
Wethouder Kos geeft aan dat de inkoop Jeugd/WMO afgerond is. Een raadsinformatiebrief hierover 
volgt binnenkort.  
 
8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


