
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijk ontwikkeling van 1 september 2008 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Bellinga, opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
Vanwege de publieke belangstelling worden de agendapunten 4 en 5 omgedraaid. De agenda wordt overigens 
ongewijzigd vastgesteld. 
  
4. Centrum voor Jeugd en Gezin. 
Mevrouw Kolhorn en de heer Rossen geven een presentatie over het onderwerp Centrum voor Jeugd en Gezin. 
In het huidig regeerakkoord is besloten om eind 2011 over een landelijk netwerk te beschikken van Centra voor 
Jeugd en Gezin. Het centrum voor Jeugd en Gezin is een belangrijk onderdeel in de nog vast te stellen nota 
jeugdbeleid.  
De heer Rossen geeft aan dat hij een mail naar de commissie(leden) stuurt waarin aangegeven kan worden op 
welke wijze men wil participeren in het mede tot stand brengen van een Centrum voor Jeugd en Gezin.  
  
4. Brief van de Sportfederatie Den Helder van 9 augustus 2008 betreffende opzegging 
 huurcontracten en herziening tarieven- en subsidiesysteem. 
Wethouder Smit geeft een nadere toelichting op vragen van de fractie van het CDA met betrekking tot de grote 
ongerustheid bij verenigingen, veroorzaakt door het eenzijdig opzeggen van de huurcontracten van de 
verenigingen door de gemeente. De commissie geeft aan dat zij -met de informatie die zij nu voor handen heeft- 
bedenkingen heeft tegen het aankomende voorstel met betrekking tot dit onderwerp. De fractie van de PvdA 
geeft aan een motie in te zullen dienen. 
 
De voorzitter geeft aan dat het voorstel met betrekking tot herziening van het tarieven- en subsidiesysteem voor 
oktober 2008 geagendeerd wordt.  
  
6. Besluitenlijst van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 18 augustus 2008. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst. 
 
7. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de termijnplanning. 
 
8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.  
 
 
 


