
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 19 januari 2015 
(BSL15.0005) 
 
Aanwezig: 
M. Karhof en H. Nunninga (Stadspartij Den Helder), S. Dekker en A. Hogendoorn (VVD), G. de Vries 
en P.M. van Dooren (D66), S. Houtveen en G. Duijvelshoff (CDA), R. Post en J. Vlaming 
(Helder Onafhankelijk!), P. van Riessen en B. Spandaw (PvdA), D. Polonius en J.M. van Dam 
(ChristenUnie), K. de Jager en C.J. Dol- Cremers (GroenLinks), E. Kloosterhuis en M. Wouters 
(Behoorlijk Bestuur), Z. de Nooij en M. Juffermans (Vrije Socialisten) en M. Vermooten (Vermooten). 
 
Voorzitter:  F.C. Klut   
Commissiegriffier M. Huisman 
Portefeuillehouders O. Wagner en D.R. Pastoor 
 
 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. 
Er zijn geen mededelingen.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer Nieuwenhuis (voorzitter Rugby Club Den Helder) spreekt in over agendapunt 5. 
De voorzitter geeft de commissieleden in overweging de inspraakreactie te betrekken bij de 
beraadslagingen. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld, met dien verstande dat agendapunt 5 vóór agendapunt 4 
behandeld wordt.  
 
4. Voorstel tot het goedkeuren van de ontwerpbegroting 2015 van Stichting Meerwerf 

basisscholen. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor 
de raadsvergadering van 26 januari 2015. 
Wethouder Pastoor zegt toe dat de vragen van de fractie van de Stadspartij Den Helder over het 
interen van het eigen vermogen in relatie tot de hoogte van de loonkosten nog voor het weekeinde 
schriftelijk worden beantwoord. 
 
5. Situatie Rugby Club Den Helder in relatie tot het sportbesluit. 
Een meerderheid van de commissie is van mening dat het college van burgemeester en wethouders 
opnieuw in gesprek dient te gaan met de Rugby Club. In afwachting van de resultaten wordt gevraagd 
de aanzeggingen op te schorten.  
Wethouder Pastoor geeft aan dat hij het opschorten van de aanzeggingen in het college gaat 
bespreken en zegt toe het collegestandpunt naar aanleiding van de beraadslagingen aan de raads- en 
commissieleden kenbaar te maken. 
De fractie van GroenLinks kondigt een verzoek aan tot agendering van het sportbesluit in de 
commissie Maatschappelijke ontwikkeling in februari. 
 
6. Stand van zaken Sociaal Domein. 
Wethouder Wagner geeft in de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 2 februari 2015 een 
presentatie over de transformatieagenda Sociaal Domein voor het eerste halfjaar van 2015. Daarin 
worden ook de actualiteiten van januari 2015 meegenomen. 
 
7. Sluiting. 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 
 


