
RAADSCOMMISSIE MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING
Locatie: raadzaal

Datum: dinsdag 1 maart 2022 

Tijdstip: 18:30 uur

Voorzitter: mevrouw N. List

Griffier: de heer F. Blok

ALGEMEEN

1 Opening en mededelingen

2 Spreekrecht burgers

3 Vaststelling agenda

TER ADVISERING

4 Voorstel tot het vaststellen van het huisvestingsprogramma onderwijs 2022 inclusief 
vernieuwbouw Lichtlijn en renovatie Vloedlijn
Samenvatting:
Jaarlijks stelt de gemeente, op basis van de wettelijke taak, een programma voorzieningen 
huisvesting onderwijs vast, het zogenaamde huisvestingsprogramma. In het 
huisvestingsprogramma stelt de gemeente geld beschikbaar voor de voorzieningen 
onderwijshuisvesting voor het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs. In het 
programma 2022 zijn voorzieningen opgenomen zoals huurvergoeding, gebruik eigen 
gymzaal en het verwijderen van gietijzeren afvoeren bij de Spinaker. Voor De Lichtlijn is 
vernieuwbouw opgenomen en voor De Vloedlijn renovatie. Ook worden een aantal 
aanvragen afgewezen omdat ze niet onder de (financiële) verantwoordelijkheid van de 
gemeente vallen. Het college stelt het huisvestingsprogramma onderwijs vast. Onderdeel 
van het huisvestingsprogramma onderwijs zijn de vernieuwbouw van De Lichtlijn en 
renovatie van De Vloedlijn. Beide scholen worden ook verduurzaamd. De gemeenteraad 
wordt gevraagd een bedrag van maximaal € 3.809.000,- beschikbaar te stellen voor 
vernieuwbouw en verduurzaming van De Lichtlijn en maximaal € 1.306.000,- voor 
renovatie en verduurzaming van de Vloedlijn. De commissie dient de raad over het 
voorstel te adviseren.

5 Voorstel tot het beschikbaar stellen van middelen voor het uitvoeringsplan 
Duurzaam rondkomen in Den Helder
Samenvatting:
Door de stijging van de energieprijs is het bestrijden van energiearmoede urgenter dan 
ooit. Vanuit het armoedebeleid is de vraag opgepakt hoe de gemeente Den Helder haar 
inwoners die te maken hebben met energiearmoede kan helpen. In samenwerking met het 
Consuminderhuis en Woningstichting Den Helder is het plan opgesteld om 
bijstandsgerechtigden op te leiden als energiecoaches. De energiecoaches gaan bij 
inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal wettelijk minimuminkomen op 
huisbezoek om hen te helpen om het energieverbruik te verlagen. Dit doen zij door advies 
te geven, bewustmaking van het energieverbruik, maar ook door direct lampen te 
vervangen en verwarmingsfolie aan te brengen. Dit plan verbindt armoedebestrijding, 
participatie en duurzaamheid aan elkaar en beoogt meerdere doelstellingen. De gemeente 
helpt hiermee de energierekening te verlagen, geeft bijstandsgerechtigden een kans op 
een baan en werkt mee aan de duurzaamheidsdoelen. De commissie dient de raad over 
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het voorstel te adviseren.
TER BESPREKING

6 Evaluatie WMO-taxivervoer
Samenvatting:
In de raadsvergadering van 25 januari 2021 is een evaluatie toegezegd met betrekking tot 
de bijdrage en inning van het WMO-taxivervoer. De evaluatievragen die zijn gesteld gaan 
over de opbrengsten en de kosten van de heffing, het aantal gereden ritten in vergelijking 
met 2019, het aantal facturen en de mate van inning daarvan. De commissie wordt in de 
gelegenheid gesteld te reageren en vragen te stellen over de voorliggende evaluatie.

7 Plan van aanpak oplopende afhandeltermijn WMO
Samenvatting:
Op 7 december 2021 is in de raadscommissie Maatschappelijke ontwikkeling een 
presentatie gegeven waarin de stand van zaken bij Team Zorg en specifiek de oplopende 
afhandeltermijnen bij de WMO is besproken. De aanleiding van deze presentatie is de 
motie van VVD welke op 29 november 2021 is aangenomen. In deze motie is verzocht om 
duidelijkheid ten aanzien van de  roblematiek die bij de WMO speelt alsmede een plan van 
aanpak welke uiterlijk 1 maart 2022 helderheid moet bieden op welke wijze de 
problematiek wordt aangepakt en bestendig wordt opgelost. Het onderwerp wordt nader 
toegelicht met een presentatie. De commissie wordt in de gelegenheid gesteld te reageren 
en vragen te stellen over het voorliggende plan van aanpak.

8 Jaarrapportage 2021 Financieel Fit Team Den Helder
Samenvatting:
De stuurgroep van de netwerkorganisatie Financieel Fit Den Helder heeft onlangs het 
jaaroverzicht 2021 van het Financieel Fit Team vastgesteld en aangeboden. De activiteiten 
van het Financieel Fit Team zijn het gevolg van het in deze raadsperiode geïntensiveerde 
armoedebeleid.  De commissie wordt in de gelegenheid gesteld te reageren en vragen te 
stellen.

OVERIG

9 Sluiting


