
 

 
 
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 15 september 2020  
 
Aanwezig: 
J. Vorstman (Beter voor Den Helder), J. Lobles (CDA), D. Dekker (VVD), F.C. Klut en G. de Vries 
(D66), R. Meijëring (Senioren Actief Den Helder en omstreken), F. Loman en J. Gatowinas (Stadspartij 
Den Helder), T.C. Polonius (ChristenUnie), B. Spandaw (PvdA), C.J. Dol-Cremers (GroenLinks),  
S. Hamerslag en C. Brian (Behoorlijk Bestuur), M.C. Apan Vega (Gemeentebelangen) en 
A. Hogendoorn (fractie Dijk). 
 
Voorzitter:  E.J. Dasbach 
Commissiegriffier: F. Blok 
Wethouders:  mw. T. Biersteker-Giljou, de heer R. Duijnker en de heer  P. de Vrij  
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering. Hij wijst op de regels die gelden wegens het coronavirus.   
 
2. Spreekrecht burgers. 
Er zijn geen insprekers. 
 
3. Vaststelling agenda. 
Mevrouw Hamerslag verzoekt, in verband met een nog niet aanwezig commissielid, om na 
behandeling van agendapunt 4 eerst agendapunt 6 te behandelen en daarna agendapunt 5. De 
commissie stemt hiermee in. De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ter advisering 
 
4. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening alleenrecht wildopvang Den Helder 2020 
Wethouder Duijnker geeft voorafgaand aan de behandeling aan dat in eerste instantie bij de stukken 
een verordening aangeleverd is waarin abusievelijk 20 jaar als termijn is genoemd. De juiste termijn 
dient echter 10 jaar te zijn. 
 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 28 september 2020. De fractie van GroenLinks heeft een 
amendement aangekondigd met betrekking tot het aanvullen van de hardheidsclausule. De fractie van 
Behoorlijk Bestuur heeft een amendement aangekondigd met betrekking tot het wijzigen van de 
geldigheidsduur van de aanwijzing.  
 
Ter bespreking 
 
5. Rapport beschermingsbewind in Den Helder 
De dames Van de Bunt en Molendijk (adviesbureau KokxDeVoogd) geven een presentatie en 
toelichting op het rapport over hoe beschermingsbewind in Den Helder georganiseerd kan worden. 
 
De commissie is in de gelegenheid gesteld vragen over het rapport te stellen en heeft haar 
opvattingen aan de portefeuillehouder meegeven. De portefeuillehouder geeft aan in een later stadium 
de commissie op de hoogte te houden van de voortgang in dit dossier  
 
6. Stand van zaken Zorgzame gemeente 
De fractie van de Stadspartij Den Helder en de VVD hebben vragen gesteld met betrekking tot 
ontwikkelingen in de WMO. Naar aanleiding hiervan gaat de portefeuillehouder in op het organiseren 
van eigen vervoer door WMO- cliënten, de rolstoelkeurmerken die vanaf 1 januari 2021 verplicht zijn, 
de aanbesteding van het WMO-vervoer (bij de criteria wordt onder ander ook rekening gehouden met 
fraudegevoeligheid door betere registratie van ritten) en de stijging van het aantal hulpvragen (ook in 
relatie tot de corona crisis). Ondanks de stijging van de hulpaanvragen blijft de afhandeling hiervan 
binnen de gestelde termijnen. Met betrekking tot WMO-klachten geeft de wethouder aan dat hierover 
overleg is met de leveranciers zodat hierop, indien noodzakelijk, ingegrepen kan worden. 
 
Overig 
 
7. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.45 uur.  


