
RAADSCOMMISSIE MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING
Locatie: raadzaal

Datum: dinsdag 29 november 2022 

Tijdstip: 19:30 uur

Voorzitter: mevrouw M.E. Dijk

Griffier: de heer R. de Jonge

ALGEMEEN

1 Opening en mededelingen

2 Spreekrecht burgers

3 Vaststelling agenda

TER ADVISERING

4 Voorstel met betrekking tot advies inzake aanwijzingsprocedure lokale publieke 
media-instelling Stichting Regio-omroep Noordkop
Samenvatting:
De Lokale Omroep Stichting Den Helder (LOS) is door het Commissariaat voor de Media 
(het Commissariaat) aangewezen als de lokale publieke media-instelling voor de 
gemeente Den Helder. De huidige aanwijzingsperiode loopt van 11 juni 2018 tot 11 juni 
2023. Per 1 januari 2023 is de LOS voornemens te fuseren met RTV Noordkop uit 
Hollands Kroon onder de nieuwe omroep Stichting Regio-omroep Noordkop (Regio 
Noordkop). Regio Noordkop heeft bij het Commissariaat een aanvraag gedaan voor zowel 
Den Helder als Hollands Kroon om vanaf 1 januari 2023 als lokale publieke media-
instelling te worden aangewezen. Alvorens het Commissariaat een beslissing neemt over 
deze aanvraag, dienen de gemeenteraden van Den Helder en Hollands Kroon op grond 
van de Mediawet 2008 het Commissariaat te adviseren over de vraag of de media-
instelling voldoet aan de eisen die deze wet stelt. De commissie dient de raad te adviseren 
over het voorstel.

5 Voorstel tot het vaststellen van de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW 
en IOAZ gemeente Den Helder 2023
Samenvatting:
Vanwege de invoering van de nieuwe Wet Inburgering 2021 dient de 
Afstemmingsverordening aangepast te worden. De huidige Afstemmingsverordening 
dateert van 2015, daarom is besloten de gehele Afstemmingsverordening te evalueren en 
aan te passen waar nodig. Thans kent de gemeente Den Helder een 
Afstemmingsverordening voor de Participatiewet en een aparte Afstemmingsverordening 
voor de IOAW/IOAZ. Besloten is om hier één afstemmingsverordening van te maken. De 
commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.

TER BESPREKING

6 Presentatie besteding gelden Nationaal Plan Onderwijs 
Samenvatting:
In de raadsvergadering van 7 maart 2022 is toegezegd dat het college van burgemeester 
en wethouders een toelichting geeft op de besteding van de gelden die de gemeente 
ontvangt in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).
De presentatie wordt verzorgd door wethouder Kos. Hij gaat in op de achtergronden van 
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het NPO, op de beoogde besteding van de NPO gelden die de gemeente ontvangt en op 
de wijze waarop het lokale onderwijsveld, leerlingen en ouders zijn betrokken bij het 
maken van de keuze van de bestedingsdoelen. De besteding van de NPO gelden is een 
bevoegdheid van het college. De presentatie is dan ook vooral bedoeld om u te informeren 
over het doorlopen proces.

OVERIG

7 Sluiting


