
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelij k ontwikkeling van 8 november 2010  
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Haitsma, opent de vergadering en kondigt aan dat de volgorde van de agendapunten aan 
wijziging onderhevig zal zijn. Enerzijds vanwege de beschikbaarheid van wethouders, anderzijds vanwege een 
verzoek om een deel van de vergadering in beslotenheid te laten plaatsvinden. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer H. Abbenes, aanwezig namens de senioren van de ABVA-KABO, spreekt in over agendapunt 7, het 
(raadsvoorstel van het presidium over het) rapport van de Rekenkamercommissie over het Wmo-beleid van de 
gemeente Den Helder.  
 
3. Vaststelling agenda. 
De voorzitter meldt dat de agendacommissie heeft bepaald dat, omwille van de beschikbaarheid van 
wethouders in de gelijktijdige commissievergaderingen, agendapunt 5 vóór agendapunt 4 wordt behandeld. 
De fractie Prins voor Behoorlijk bestuur heeft gevraagd over een deel van de onderliggende stukken behorend 
bij agendapunt 5 waarop geheimhouding rust, in beslotenheid te kunnen vergaderen. De voorzitter stelt voor dat 
te doen na afloop van de vergadering. De commissie gaat daarmee akkoord.  
 
4. Ingediende moties over de Stichting Herstelling Den Helder. 
De commissie neemt kennis van het memo van de wethouder en diens toelichting op de gestelde vragen. Naar 
aanleiding hiervan concluderen de fracties van GroenLinks en de SP de aangehouden motie in stemming te 
zullen brengen in de raadsvergadering van 15 november 2010. De fractie van D66 houdt de motie aan. 
 
5. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een kre diet van € 15.091.178,- voor de nieuwbouw van het 
zwembad.  
De commissie neemt kennis van de presentatie en de toelichting van de wethouder. De commissie adviseert de 
raad in meerderheid positief over het voorstel. De fractie van de Partij van de Arbeid geeft aan het risico op 
budgetoverschrijding in de raad te willen bespreken. Op basis hiervan stelt de commissie voor het voorstel te 
agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 15 november 2010. 
 
6. Voorstel tot het vaststellen van de gewijzigde v erordening Langdurigheidstoeslag 2010. 
De commissie adviseert de raad unaniem positief over het voorstel en stelt daarbij voor het voorstel te 
agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 15 november 2010.  
 
7. Voorstel over het rapport van de Rekenkamercommi ssie Den Helder ‘Het Wmo-beleid in Den 
Helder, onderweg maar het kan veel beter’. 
De commissie neemt kennis van hetgeen de inspreker inbrengt en de toelichting van de wethouder. De 
wethouder kondigt aan dat een raadsvoorstel over de vervoersvoorziening inmiddels in procedure is. 
De voorzitter memoreert dat er nu sprake is van een raadsvoorstel van het presidium conform de Verordening 
op de Rekenkamercommissie over de omgang met rapporten van deze commissie. 
De commissie adviseert de raad unaniem positief over het voorstel. De fracties van GroenLinks en de SP 
overwegen beslispunt 5 van het voorstel te amenderen waar het gaat over het tempo waarin de 
beleidsvoorbereiding tot afronding moet komen. De commissie stelt daarom voor het voorstel te agenderen als 
bespreekpunt voor de raadsvergadering van 15 november 2010.  
 
8. Voorstel tot het vaststellen van een aanvullende  voorziening bij de Verordening 
materiële en financiële gelijkstelling gemeente Den  Helder. 
De commissie adviseert de raad unaniem positief over het voorstel en stelt daarbij voor het voorstel te 
agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 15 november 2010.  
 
9. Voorstel tot het vaststellen van de Nota Diversi teit. 
Omwille van de tijd besluit de commissie het voorstel in een volgende vergadering te behandelen. 
 
10. Besluitenlijst van de commissie Maatschappelijk e Ontwikkeling van 11 oktober 2010. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst. 
 
11. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de termijnplanning. 
 
12. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 


