
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 10 oktober 2016 
(BSL16.0043) 
 
Aanwezig: 
H. Nunninga (Stadspartij Den Helder), A. Hogendoorn (VVD), G. de Vries (D66), G. Duijvelshoff en  
S. Houtveen (CDA), R. Post (Helder Onafhankelijk!), P. Blank en B. Spandauw (PvdA), J. van Dam 
(ChristenUnie), K. de Jager (GroenLinks), W. Kloosterhuis (Behoorlijk Bestuur), K. Van Driesten  
(Vrije Socialisten), M. Vermooten (fractie Vermooten) en P. Koopman (Beter voor Den Helder). 
 
Voorzitter:  H. Van Dongen   
Commissiegriffier: M. Huisman 
Portefeuillehouder: P. Kos 
 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij merkt op dat zowel de beoogd 
voorzitter voor deze vergadering, de heer Klopstra, als de commissiegriffier, de heer Blok, door ziekte 
afwezig zijn. Vervangers zijn de heer van Dongen en de heer Huisman.  
De voorzitter wijst de leden op de ‘beperkingen’ met betrekking tot de microfoons. Ondanks dat er 
maar twee microfoons staan is het wel de bedoeling dat iedereen gebruik maakt van de microfoons.  
 
De voorzitter wijst de commissieleden voorts op het werkbezoek van woensdag 26 oktober 2016 vanaf 
19.00 uur bij Triade. De vooraankondiging hiervoor is op 23 september 2016 via de e-mail verstuurd. 
De definitieve uitnodiging volgt zo spoedig mogelijk. De voorzitter spreekt de vanzelfsprekende 
verwachting van een hoge opkomst van de commissie uit. Voor meer informatie of vragen over het 
bezoek kan contact met de commissiegriffier opgenomen worden. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  

 

3. Vaststelling agenda. 
De agendapunten 4 en 6 zijn omgewisseld. De vergadering start daardoor met agendapunt 5, daarna 
volgt agendapunt 6 en vervolgens agendapunt 4.  
 

4. Presentatie stand van zaken Sociale Innovatie. 
Dit agendapunt is behandeld na de agendapunten 5 en 6.  
Wethouder Kos deelt aan de hand van een korte presentatie de lopende acties en ideeën met 
betrekking tot de thema's 'Sociale activering' en 'Vermaatschappeling van de zorg' met de 
commissieleden. De commissieleden stellen een aantal vragen die door de wethouder ter vergadering 
zijn beantwoord. De presentatie is als bijlage bij deze besluitenlijst opgenomen.  
 
5. Bestuursrapportage Sociaal Domein januari tot en met augustus 2016. 
De Bestuursrapportage Sociaal Domein is besproken en de leden zijn in de gelegenheid gesteld 
vragen te stellen. De meeste vragen zijn door de wethouder ter vergadering beantwoord. De 
wethouder heeft tevens toegezegd een aantal vragen schriftelijk te (laten) beantwoorden. Daarbij gaat 
het onder meer om vragen over het aantal bezwaarschriften, de daling van de (aanvragen) WMO 
voorzieningen (uitleg) ook in relatie tot de woningaanpassingen, een overzicht van nieuwe en oude 
taken, de uitvoering van de zorgkosten.   
 
6. Uitkomsten onderzoek onderbesteding Sociaal Domein. 
De uitkomsten van het onderzoek onderbesteding Sociaal Domein zijn besproken. Door een aantal 
fracties wordt geconstateerd dat het rapport nog niet af is. Wethouder Kos geeft aan een aantal 
opmerkingen mee te nemen bij een vervolgonderzoek.   
 
7. Stand van zaken Sociaal Domein. 
Dit agendapunt is niet behandeld (is lopende de vergadering afgehandeld).   
 
8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering (22.04 uur). 


