
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelij k ontwikkeling van 17 maart 2008  
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Blank opent de vergadering. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Er hebben zich geen insprekers aangemeld. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
  
4. Voorstel vast te stellen de Verordening voorzien ingen maatschappelijke ondersteuning gemeente 

Den Helder 2008 en in te trekken de Verordening voo rzieningen maatschappelijke ondersteuning 
2007. 

De commissie adviseert het voorstel als bespreekpunt te agenderen voor de raadvergadering van 31 maart 
2008. Als bespreekpunten worden genoemd de hoogte van het Persoonsgebonden budget en de beperkingen 
met betrekking tot de verstrekking van de vervoersvoorzieningen zoals vermeld in artikel 28 van de verordening.  
 
Met betrekking tot de evaluatie van de Wmo wordt afgesproken dat de fracties hun op- en aanmerkingen met 
betrekking tot de evaluatie van de Wmo schriftelijk indienen bij de griffie. Wethouder Kragt zal deze punten 
meenemen bij de evaluatie. Planning van de evaluatie Wmo naar verwachting einde derde kwartaal 2008.    
 
Wethouder Kragt zegt toe het CIZ te benaderen voor een presentatie met betrekking tot de wijze van indicering 
door het CIZ. 
 
5. Voorstel tot het al of niet kenbaar maken van we nsen en bedenkingen overeenkomstig artikel 169, 

lid 4, van de Gemeentewet juncto artikel 7, lid 6 v an de Financiële verordening gemeente Den 
Helder 2006 over het voorgenomen besluit van burgem eester en wethouders tot het ondertekenen 
van het convenant bibliotheekwerk 2008-2012. 

De commissie geeft unaniem aan geen wensen en bedenkingen te hebben met betrekking tot het voorstel. Op 
basis hiervan stelt de commissie voor het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 
31 maart 2008.  
 
6. Voorstel de tekst van de Gemeenschappelijke rege ling gesubsidieerde arbeid Kop van 

Noord-Holland, vastgesteld bij besluit van 4 maart 1999, in overeenstemming te brengen met de 
Wet modernisering Wet sociale werkvoorziening. 

De commissie adviseert unaniem akkoord te gaan met het voorstel. Op basis hiervan stelt de commissie voor 
het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 31 maart 2008. 
 
7. Faillissement stichting Triton.  
De commissie neemt kennis van de stukken met betrekking tot het faillissement van stichting Triton. Tevens 
merkt de commissie op dat in toekomstige gevallen, waarbij ambitie en mogelijkheden van een organisatie uit 
elkaar gaan lopen, er tijdig (financieel) bijgestuurd moet worden.  
  
8. Besluitenlijst commissie Maatschappelijke ontwik keling van 3 maart 2008. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst. 
 
9. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de termijnplanning. Op verzoek van wethouder Kragt worden enkele tekstuele 
wijzigingen aangebracht.   
 
10. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 
 
  


