
RAADSCOMMISSIE MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING
Locatie: Raadzaal

Datum: dinsdag 15 september 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 vaststellen van de Verordening alleenrecht wildopvang Den Helder 
2020
Samenvatting:
Met de vaststelling van de begroting 2020 is er een structureel budget van € 150.000 
beschikbaar gesteld voor de wildopvang. Hiermee is de (financiële) basis gelegd voor het 
realiseren van de wens van zowel de gemeenteraad als de betrokken partijen voor het 
onderbrengen van de wildopvang (nu nog vogelasiel De Paddestoel) bij De Helderse 
Vallei. De volgende stap in de uitvoering betreft het afsluiten van een 
samenwerkingsovereenkomst voor de taak van de wildopvang. Het college van 
burgemeester en wethouders wil dit doen middels een dienstverleningsovereenkomst 
(DVO). Om de DVO af te kunnen sluiten dient het college van burgemeester en 
wethouders een aanwijzingsbesluit te nemen om de taak van wildopvang aan te duiden als 
dienst van algemeen economisch belang (DAEB). De tweede benodigde stap is dat het 
college van burgemeester en wethouders een alleenrecht voor de wildopvang in de 
gemeente Den Helder verleent aan de Stichting Wildopvang De Helderse Vallei. Om dit 
alleenrecht te kunnen verlenen dient er een verordening alleenrecht wildopvang door de 
gemeenteraad vastgesteld te worden. De commissie dient de raad te adviseren over het 
voorstel.

TER BESPREKING

5 Rapport  beschermingsbewind in Den Helder
Samenvatting:
Het rapport gaat in op de vraag hoe beschermingsbewind georganiseerd kan worden in 
Den Helder. De dames Van de Bunt en Molendijk (adviesbureau KokxDeVoogd) geven 
een presentatie en toelichting op het rapport. De commissie wordt in de gelegenheid 
gesteld haar opvattingen aan de portefeuillehouder mee te geven. 

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 commisise. Mocht voor deze 
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tijd niets zijn aangegeven, dan vervalt dit agendapunt. 

OVERIG

7 Sluiting


