
RAADSCOMMISSIE MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING
Locatie: raadzaal

Datum: dinsdag 12 januari 2021 

Tijdstip: 19:30 uur

Voorzitter: de heer E.J. Dasbach

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  Verordening maatschappelijke ondersteuning 
Den Helder 2021
Samenvatting:
De Wet maatschappelijke ondersteuning schrijft voor dat de gemeente in een verordening 
regels vaststelt die noodzakelijk zijn voor uitvoering van deze wet. Als gevolg van de 
invoering van een ritbijdrage voor taxivervoer en een aanpassing in de Wmo procedure, is 
de Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2020 niet meer actueel en 
wordt er daarom een nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 
2021 aangeboden. De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.

TER BESPREKING

5 Aanbesteding WMO taxivervoer
Samenvatting:
In de commissievergadering van 1 december 2020 heeft de fractie van Behoorlijk Bestuur 
v D-H en Julianadorp bij het agendapunt ‘Stand van zaken Zorgzame gemeente’ vragen 
gesteld over de WMO aanbesteding ten behoeve van het WMO taxivervoer. Naar 
aanleiding van de beantwoording van de vragen door de wethouder en de actuele 
ontwikkelingen rondom de aanbesteding van het WMO taxivervoer is dit agendapunt op 
verzoek van de fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H en Juliandorp en Senioren Actief Den 
Helder en omstreken geagendeerd. 

6 Visie Den Helder ten aanzien van asielopvang
Samenvatting:
In juni 2020 is een brief ontvangen van de commissaris van de Koning waarin wordt 
aangegeven dat op de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie (LTR) op 14 mei 2020 
de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen en de kwantitatieve uitwerking is 
vastgesteld. Deze Uitvoeringsagenda is in augustus toegelicht en vanaf dat moment zijn 
de eerste ambtelijk- en bestuurlijke overleggen opgestart. Den Helder vindt het belangrijk 
om zelf regie te voeren over de asielopvang. Om die reden is de visie Asielopvang Den 
Helder opgesteld. Aan de hand van deze visie zal gekeken worden hoe de 
Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen in Den Helder ingericht kan worden.
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7 Stand van zaken Zorgzame gemeente
Samenvatting:
Commissieleden en portefeuillehouders kunnen uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de 
vergadering aangeven welke punten zij willen delen met de commissie. Mocht voor deze 
tijd niets zijn aangegeven, dan vervalt dit agendapunt.

OVERIG

8 Sluiting


