
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 2 juni 2014 
(BSL14.0025)  
 
Aanwezig: 
 
J. Klopstra, voorzitter;  
M. Karhof en J. Vorstman (Stadspartij Den Helder), S. Dekker (VVD), P. Lansdorp en F. Klut (D66), 
S. Houtveen en J. Schrijver (CDA), R. Post en R. Brederveld (Helder Onafhankelijk!), P. van Riessen 
en P. de Vrij (PvdA), D. Polonius (ChristenUnie), K. de Jager en W. Hoffman (GroenLinks), 
E. Kloosterhuis  (Behoorlijk Bestuur), Z. de Nooij en D. Pastoor (Vrije Socialisten), leden; 
F. Blok, commissiegriffier; 
S. den Dulk- Winder, portefeuillehouder; 
G. de Vries, afdelingsmanager PBZ; 
R. Schuit, kwartiermaker wijkteams. 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Klopstra, opent de vergadering en heet iedereen welkom. In verband met de 
afwezigheid van wethouder Turnhout- van den Bosch zal wethouder den Dulk- Winder de eventuele 
vragen en opmerkingen bij de agendapunten 4 en 5 beantwoorden.      
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
  
3. Vaststelling agenda. 
De fractie van de Vrije Socialisten doet een ordevoorstel om agendapunt 4 van de agenda te halen 
wegens het ontbreken van de accountantsverklaring.  
Wethouder den Dulk- Winder geeft aan dat deze goedkeurende accountantsverklaring inmiddels is 
afgegeven en zegt toe deze nog voor de raadsvergadering te zullen toezenden. Naar aanleiding van 
deze toezegging blijft het agendapunt gehandhaafd.  
De agenda wordt overigens ongewijzigd vastgesteld.    
 
4. Voorstel met betrekking tot de jaarstukken 2013 van de GGD Hollands Noorden. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor 
de raadsvergadering van 16 juni 2014.  
 
Wethouder den Dulk- Winder zegt toe dat de goedkeurende accountantsverklaring vóór de 
raadsvergadering wordt toegezonden aan de raads- en commissieleden.      
 
De vragen met betrekking tot onder andere logopedie, mobiliteitsfonds, containerwoningen JGZ 
(digitaal cliëntenpanel) worden zo spoedig mogelijk schriftelijk beantwoord.    
 
5. Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de begroting 2015 van de 
GGD Hollands Noorden. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor 
de raadsvergadering van 16 juni 2014.  
 
6. Voorstel met betrekking tot de jaarstukken 2013 van de Gemeenschappelijke Regeling 
Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor 
de raadsvergadering van 16 juni 2014.  
 
Wethouder Visser zegt toe dat de goedkeurende accountantsverklaring vóór de raadsvergadering 
wordt toegezonden aan de raads- en commissieleden.  
 
De vraag met betrekking tot het collectief vervoer (aanscherping in- en opstapprocedure) worden zo 
spoedig mogelijk schriftelijk beantwoord.    
 
 
 



7. Stand van zaken Sociaal Domein. 
De heer de Vries en mevrouw Schuit geven een presentatie gegeven over de ontwikkelingen rond de 
pilot met betrekking tot de sociale wijkteams in twee wijken. De presentatie zal worden toegevoegd 
aan het raadsinformatiesysteem. 
 
De analyses met betrekking tot de wijkscans worden in een later stadium in de commissie besproken.    
 
8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.  
 
 
 
 


