
RAADSCOMMISSIE MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING
Locatie: plaza

Datum: maandag 23 maart 2020 

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 beschikbaar stelllen van een bedrag van € 538.000,- voor het 
uitvoeringsplan Schuldhulpverlening 
Samenvatting:
De gemeente Den Helder wil voorkomen dat het zo ver komt dat iemand 
schuldhulpverlening nodig heeft of na schuldhulpverlening opnieuw in de problemen komt. 
Armoede en problematische schulden zijn immers hardnekkige problemen en vergen veel 
tijd en inspanning. Daarnaast brengt deze problematiek ook hoge maatschappelijke lasten 
met zich mee. Wat de oorzaak ook is van deze problemen, de gemeente Den Helder wil 
alle inwoners steun en hulp geven op weg naar een schulden bestaan. In het voorliggende 
uitvoeringsplan zijn hiervoor een aantal concrete acties benoemd en een tijdplanning. 
Deze acties zullen gaan leiden tot een sluitend netwerk van preventie en hulpverlening 
waardoor problematische schulden sneller opgelost of voorkomen kunnen worden. De 
commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.

5 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een bedrag van € 400.000,-  voor de 
voorbereiding en inrichting van de wijkpunten met sociale wijkteams in alle vier de 
wijken
Samenvatting:
Met de vaststelling van het beleidskader Helders Sociaal Beleid heeft de gemeenteraad 
van Den Helder in december 2019 besloten de toegang voor alle hulp- en ondersteuning 
wijkgericht aan te bieden en te organiseren. Daarnaast is besloten om de omgekeerde 
toets als werkwijze te omarmen met maatwerk als uitgangspunt. Beide onderwerpen zijn 
uitgewerkt in een uitvoeringsplan dat inzicht geeft in de planning en de wijze waarop 
uitvoering gegeven wordt aan deze onderwerpen. De commissie dient de raad te 
adviseren over het voorstel.

TER BESPREKING

6 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 
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tijd niets zijn aangegeven, dan vervalt dit agendapunt.

7 Informatie over subsidiebudgetten in aanloop naar de begroting  
Samenvatting:
De raad heeft in mei 2019 een motie van GroenLinks behandeld die gaat over het 
informeren van de raad over subsidiebudgetten in de aanloop naar de begroting. De motie 
is aangehouden; afgesproken is toen om in een commissievergadering nader in te gaan op 
welke informatie over subsidies gewenst wordt door de raad. Met de portefeuillehouder 
kan van gedachten gewisseld worden over de memo.  

OVERIG

8 Sluiting


