Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 25 augustus
(BSL14.0037)
Aanwezig:
J. Klopstra, voorzitter;
H. Nuninga en M. Karhof (Stadspartij Den Helder), K. Visser en S. Dekker (VVD), F.C. Klut en
P. Lansdorp (D66), S. Houtveen en B. van Rijswijk (CDA), R. Brederveld en R. Post (Helder
Onafhankelijk!), P. de Vrij (PvdA), D. Polonius en A. van Dam (ChristenUnie), K. de Jager en
W. Hoffman (GroenLinks), E. Kloosterhuis (Behoorlijk Bestuur), Z. de Nooij en M. Juffermans (Vrije
Socialisten), M. Vermooten (Fractie Vermooten) leden;
F. Blok, commissiegriffier;
O. Wagner en D.R. Pastoor portefeuillehouders;
G. de Vries, afdelingsmanager PBZ en M. Van Kersbergen, programmamanager Sociaal Domein.

1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter, de heer Klopstra, opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2.
Spreekrecht burgers.
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.
3.
Vaststelling agenda.
De voorzitter stelt voor agendapunt 4 en agendapunt 5 gecombineerd te behandelen. Tevens stelt de
voorzitter voor om agendapunt 7 voorafgaand aan agendapunt 6 te behandelen. De commissie stemt
in met deze wijzigingen.
4.
Stand van zaken Stichting Meerwerf basisscholen Den Helder.
De heer Van der Veen, voorzitter van het interimbestuur, 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. Hij gaat hierbij in op de relatie met de medezeggenschapsraad, de relatie met de
gemeente, de interne regelgeving en het toekomstperspectief. Tevens beantwoordt hij vragen die
gesteld worden naar aanleiding van het jaarverslag en de jaarrekening.
5.
Voorstel in te stemmen met het jaarverslag inclusief de jaarrekening 2013 van de
Stichting Meerwerf basisscholen Den Helder.
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp. Op voorspraak van de fracties van Helder
Onafhankelijk!, de ChristenUnie, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Vrije Socialisten, Stadspartij Den
Helder en de fractie Vermooten wordt het voorstel geagendeerd als bespreekpunt voor de
raadsvergadering van
1 september 2014 met personeelskosten als bespreekpunt.
Als afgeleide bespreekpunten zijn genoemd de statuten van Stichting Meerwerf Basisscholen en de
profielschetsen met betrekking tot de nieuwe Raad van Toezicht.
De fracties van de VVD, D66, CDA en de PvdA zijn van mening dat het voorstel als hamerpunt kan
worden behandeld.
6.
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 zijn aan de orde gekomen. Wethouder Wagner, de heer De Vries
en mevrouw Kersbergen geven daar waar noodzakelijk nog een nadere toelichting.

7.
Stand van zaken Sociaal Domein.
Mevrouw Schuit geeft een presentatie over de stand van zaken met betrekking tot de pilot Sociale
Wijkteams. Naar aanleiding hiervan beantwoorden wethouder Wagner en mevrouw Schuit vragen
vanuit de commissie.
Wethouder Wagner geeft aan dat op 4 september een informatieve bijeenkomst georganiseerd wordt
voor de raads- en commissieleden in het kader van het Sociaal Domein. Een uitnodiging hiervoor volgt
nog.
De presentatie wordt toegevoegd aan het raadsinformatiesysteem.
8.
Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

