
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijk ontwikkeling van 18 augustus 2008 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Blank, opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.   
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
  
4. Voorstel het beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 vast te stellen. 
De wethouder heeft aangegeven de door hem gedane toezeggingen op schrift te stellen en de raad hierover te 
informeren voor de raadsvergadering. Naar aanleiding van deze toezegging adviseert de commissie akkoord te 
gaan met het voorstel. Wel heeft de commissie aangegeven in de raad nog nader te willen debatteren over de 
organisatie van de concrete uitvoering van het WMO-beleidsplan en burgerparticipatie. 
 
Op basis hiervan stelt de commissie voor het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering 
van 25 augustus 2008.     
 
Wethouder Kragt heeft het volgende toegezegd:    
1. Jaarlijkse evaluatie; de eerste voor het zomerreces van 2009. 
2. Instellen van brede WMO adviesraad voor het einde van het jaar. 
3. In plaats van een Zorgloket een breed WMO loket. 
4. Evaluatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). 
5. Herinrichting/evaluatie crisisopvang. 
6. In het kader van de uitwerking van het beleidsplan is genoemd: "benoemen" van een WMO coördinator en de 
uitwerking van het plan SMART maken met behulp van partners. 
7. Beleidsvoorstellen toetsen aan de WMO (WMO proof). 
8. De wethouder heeft zijn zorg uitgesproken met betrekking tot het ambitieniveau van het beleidsplan. Hij heeft 
daarbij aangegeven dat mogelijk extra ondersteuning noodzakelijk zal zijn. De wethouder zal bij de raad 
terugkomen als de ambitie niet waargemaakt kan worden. 
9. PGB budget wordt 95% in plaats van 75%. 
 
Wethouder Kragt heeft eveneens aangegeven dat de hij de meest recente cijfers van de Brijder Stichting en de 
Quick Scan van Primo met betrekking tot de zwerfjongeren ter beschikking zal stellen aan de raad. Hij zal 
tevens wethouder Smit verzoeken om de resultaten van het GAVO project (Gemeentelijke aanpak veelplegers 
overlast) beschikbaar te stellen.     
  
5. Besluitenlijst van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 16 juni 2008. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst. 
 
6. Termijnplanning. 
Mevrouw Kolhorn wenst het onderwerp effectiviteit reïntegratie in Den Helder te agenderen. Zij zal hiertoe een 
agenderingsvoorstel naar de griffie sturen.  
De heer Bras merkt op dat het onderwerp Evaluatie Topsport Jeugdfonds, dat volgens planning voor vanavond 
geagendeerd zou zijn, niet geagendeerd is. Wethouder Kragt zal deze opmerking overbrengen aan wethouder 
Smit. 
Mevrouw Dol vraagt waarom de Management rapportage van de afdeling WIZ nog steeds niet geagendeerd is. 
Wethouder Kragt geeft aan hierop actie te ondernemen.  
 
7. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.   
 
 
 


