
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 6 november 2017 met 
uitloop op 4 december 2017 (BSL17.0048) 
 
Aanwezig: 
C.P.J. Jansen en H. Nuninga (Stadspartij Den Helder), A. Hogendoorn (VVD),  
G. de Vries-Schong (D66), R. Post en E. Dieleman (Sociaal Lokaal Den Helder),  
G. Duijvelshoff-Ufkes en S.H.M. Houtveen (CDA), B.P. Spandaw en A.J. Pruiksma (PvdA),  
T.C. Polonius-Padmore en J.M. van Dam-van der Sterre (ChristenUnie), C.J. Dol-Cremers en  
M. Boessenkool (GroenLinks), N. de Haan en J. van der Kraan (Behoorlijk Bestuur), D.R. Pastoor en 
M.J. Driehuis-Jak (Vrije Socialisten), M. Vermooten en R. Duijnker (fractie Vermooten) en  
J.E. Vorstman-Gorter en P. Koopman (Beter voor Den Helder). 
 
Voorzitter:  F.C. Klut  
Commissiegriffier: M. Versteeg 
Wethouder:  P.J.R. Kos 
 
 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering. Wethouder van der Paard is wegens omstandigheden afwezig en 
wordt waargenomen door wethouder Kos. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. De voorzitter vraagt om enige vergaderdiscipline gezien de 
volle agenda van de commissie.  
 
Ter advisering 
 
4. Rapport 'Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland' 
van de Rekenkamercommissie Den Helder. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 20 november 2017. 
 
Wethouder Kos zegt toe een aantal vragen van de fractie van de VVD schriftelijk te zullen 
beantwoorden.  
 
5. Voorstel tot het vaststellen van het 'Beleidsplan schulddienstverlening 2018-2021: 

Schulden? Samen investeren in innovatieve oplossingen'. 
De fractie van het CDA doet een ordevoorstel het voorstel niet door te geleiden naar de 
gemeenteraad. De reden hiervan is dat de fractie het voorstel niet besluitrijp acht. De stemmen staken 
over het ordevoorstel waarmee het niet is aangenomen. De fracties van de VVD, het CDA, Sociaal 
Lokaal Den Helder, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur en de Vrije Socialisten hebben voor het voorstel 
gestemd. De overige fracties tegen. 
 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en besluit in meerderheid het voorstel te agenderen als 
bespreekpunt voor de raadsvergadering van 20 november 2017. Bespreekpunten hierbij zijn onder 
meer: 
- de financiële onderbouwing; 
- privacy; 
- benutting van voorzieningen; 
- overleg met netwerkpartners; 
- speerpunten ten aanzien van de visie. 
 
De fractie van D66 heeft aangegeven in dit verband een amendement te overwegen. 
 
Wethouder Kos zegt toe de randvoorwaarden voor uitwisseling van persoonsgegevens aan de 
commissie te doen toekomen.  
 



De voorzitter stelt de commissie voor, gezien het tijdstip en de nog te behandelen agendapunten, de 
vergadering te schorsen en deze op een andere dag te hervatten. Een meerderheid van de commissie 
stemt hiermee in. De fracties van de Stadspartij Den Helder, Beter voor Den Helder en Behoorlijk 
Bestuur stemmen tegen het voorstel, de overige fracties voor. 
 
Wethouder Kos verzoekt de commissie eventuele vragen over de resterende agendapunten op 
voorhand toe te zenden zodat een degelijke beantwoording kan worden voorbereid. 
 
De voorzitter schorst de vergadering (22.18 uur).  
 
 
De vergadering is voortgezet op maandag 4 december 2017, aanvang 19.30 uur. 
 
Ten opzichte van 6 november 2017 zijn de volgende wijzigingen in de bemensing van de vergadering: 
 
Afwezig: 
C.P.J. Jansen (Stadspartij), R. Post (Sociaal Lokaal Den Helder), B.P. Spandaw (PvdA),  
M. Boessenkool (GroenLinks), M.J. Driehuis-Jak (Vrije Socialisten), M. Vermooten en R. Duijnker 
(fractie Vermooten) en P. Koopman (Beter voor Den Helder), F.C. Klut (voorzitter). 
 
Aanwezig: 
R.N. Bruin (VVD), J. Vlaming (Sociaal Lokaal Den Helder) en J. Klopstra (voorzitter). 
 
6. Verbeter- en ontwikkelplan zorg en ondersteuning kwetsbare gezinnen. 
De commissie bespreekt het verbeter- en ontwikkelplan zorg en ondersteuning kwetsbare gezinnen. 
Wethouder Kos spreekt daarbij de ambitie uit dat alle in het plan genoemde punten medio 2018 zijn 
uitgevoerd. 
 
Verder zegt wethouder Kos toe de rapportage van de vijf samenwerkende Rijksinspecties te zullen 
toesturen aan de commissie. 
 
De volgende rapportage over het verbeter- en ontwikkelplan zal in het tweede kwartaal van 2018 
worden behandeld in de commissie. 
 
7. Bestuursrapportage Sociaal Domein tweede kwartaal 2017 
De commissie bespreekt de kwartaalrapportage. 
 
8. Bestuursrapportage Sociaal Domein derde kwartaal 2017 
De commissie bespreekt de kwartaalrapportage. 
 
Wethouder Kos zegt de commissie toe een vergelijking jte sturen tussen het derde kwartaal 2016 en 
het derde kwartaal 2017. 
 
9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering (21:10 uur). 


