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Oproep voor de vergadering van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van de 
gemeente Den Helder op maandag 25 augustus 2014 om 19.30 uur in de Plaza van het stadhuis van 
Den Helder. 
 
Voorzitter:  J. Klopstra 
Commissiegriffier:  F. Blok 
 

 

 

 

A G E N D A 
 

 

 

001 Opening en mededelingen. 
 

 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR14.0085 

Ter bespreking 
 
004 Stand van zaken Stichting Meerwerf basisscholen Den Helder. 

 
Het interimbestuur van de Stichting Meerwerf basisscholen Den Helder 
geeft een toelichting op de werkzaamheden die zij tot nu toe hebben 
verricht in relatie met de aanbevelingen uit het rapport van de 
Commissie van goede diensten. 

  
 
Ter advisering 
 
005 Voorstel in te stemmen met het jaarverslag inclusief de jaarrekening 2013 

van de Stichting Meerwerf basisscholen Den Helder. 
 
Het bestuur van de Stichting Meerwerf basisscholen heeft aan de 
gemeenteraad het jaarverslag 2013 gezonden met de vraag in te stemmen 
met het jaarverslag. De Wet op het primair onderwijs schrijft in artikel 48 
voor dat bij het instandhouden van een openbare basisschool door een 
stichting de gemeenteraad instemt met het jaarverslag. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 

RVO14.0084 

 
Ter bespreking 
 
006 Samenwerking op het gebied van het Sociaal Domein. 

 
In de raadsvergadering van 4 augustus 2014 heeft de raad gesproken over 
de samenwerking op het gebied van het Sociaal Domein. In deze 
vergadering is afgesproken dat de discussie over dit onderwerp voortgezet 
wordt in de commissie Maatschappelijke ontwikkeling. Alle niet beantwoorde 
vragen vanuit de raadsvergadering van 4 augustus en de recente 
ontwikkelingen met betrekking tot dit onderwerp komen hierbij aan de orde. 

IR14.0079 
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A G E N D A 
 

 

007 Stand van zaken Sociaal Domein. 
 
In iedere vergadering van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling 
wordt een stand van zaken gegeven door de wethouder over de 
ontwikkelingen en voortgang met betrekking tot de transities in het Sociaal 
Domein. Tevens wordt een presentatie gegeven over het onderwerp 
Wijkteams. 

 

 
008 Sluiting. 

 
 

 


