RAADSCOMMISSIE MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING
Locatie: raadzaal
Datum: dinsdag 5 oktober 2021
Tijdstip: 19:30 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 de Lokale Inclusie Agenda gemeente Den Helder
2021-2022
Samenvatting:
De Lokale Inclusie Agenda van de gemeente Den Helder geeft een overzicht van wat er al
gedaan wordt op gebied van inclusiviteit en wat er nog opgepakt moet worden. Bij het
formuleren van de Lokale Inclusie Agenda is organisatie breed een enquête uitgestuurd en
is gesproken met medewerkers uit verschillende beleidsafdelingen en
belangenorganisaties. Bovendien is gesproken met de Adviesraad Sociaal Domein en
Jongeren Adviesraad. Daarnaast is in de Lokale Inclusie Agenda vastgelegd wat de
betekenis is van een inclusieve samenleving. De commissie dient de raad over het
voorstel te adviseren.

5

Voorstel tot het vaststellen van de Woonzorgvisie Den Helder
Samenvatting:
Een cijfermatig onderbouwde visie op de huidige situatie en toekomstige ontwikkelingen op
het gebied van wonen en zorg is noodzakelijk om als gemeente een goede
gesprekspartner te kunnen zijn in ontwikkelingen op dit terrein. De visie biedt de gemeente
ook een uitgangspunt om nieuwe woonzorginitiatieven te toetsen op basis van kwalitatieve
en kwantitatieve gegevens. De woonzorgvisie is in samenspraak met lokale
zorgorganisaties en belangenorganisaties tot stand gekomen. De commissie dient de raad
over het voorstel te adviseren.

TER BESPREKING
6

Nieuwe Wet Inburgering en asielopvang
Samenvatting:
Vanaf 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. De voorbereidingen
voor de implementatie van deze nieuwe wet zijn in volle gang. Het doel van de nieuwe Wet
inburgering is dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig mee kunnen doen aan de
Nederlandse samenleving, het liefst door middel van betaald werk. In het nieuwe
inburgeringsstelsel krijgen gemeenten de regie over de uitvoering van de inburgering.
Gemeenten worden verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van de
inburgeringsplichtigen gedurende de inburgering en kunnen daarmee voor hen het verschil

gaan maken. De presentatie over de nieuwe Wet inburgering heeft tot doel de commissie
te informeren over de stand van zaken omtrent de organisatie van de nieuwe taken, en
over de inkoop van de inburgeringsvoorzieningen.
OVERIG
7

Sluiting
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