
RAADSCOMMISSIE MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING
Locatie: raadzaal

Datum: dinsdag 1 december 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 met betrekking tot het rapport van de Rekenkamercommissie over het 
Armoedebeleid en de Schuldhulpverlening in Den Helder. 
Samenvatting:
Wanneer we kijken naar de groepen die landelijk gezien het meest te maken hebben met 
armoede, dan zien we dat een deel van die groepen oververtegenwoordigd is in Den 
Helder. Den Helder kent een hoger percentage huishoudens met een bijstandsuitkering en 
een iets hoger aandeel huishoudens met een laag inkomen dan gemeenten in dezelfde 
grootteklasse. Om die reden voert de gemeente beleid uit om te trachten deze armoede te 
bestrijden en het aantal personen dat in armoede leeft omlaag te brengen.

De Rekenkamercommissie Den Helder heeft om vast te kunnen stellen hoe effectief het 
beleid van de gemeente is een onderzoek uit laten voeren door het Nibud naar het 
armoedebeleid en de daar vaak ook aan gekoppelde aanpak van de schuldhulpverlening 
en de schuldhulpverleningsproblematiek. Het doel van dit onderzoek is inzicht te geven in 
de voortgang van het beleid rond armoede en schulden van de gemeente Den Helder en 
te beoordelen of de maatregelen adequaat zijn gezien de maatschappelijke en lokale 
ontwikkelingen op dit terrein. De behandeling van het voorstel wordt ingeleid met een korte 
presentatie door mevrouw Bremer-Dijkhuis (lid Rekenkamercommissie Den Helder). De 
commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 

5 Voorstel tot eventuele wensen en bedenkingen met betrekking tot de meerjarige 
budgetovereenkomst Stichting Museumhaven Willemsoord voor de periode 2021 tot 
en met 2023
Samenvatting:
Aan het einde van dit jaar loopt de huidige meerjarige budgetovereenkomst met de 
Stichting Museumhaven Willemsoord af. Het college is voornemens een nieuwe 
meerjarige budgetovereenkomst af te sluiten met deze organisatie. Voorgesteld wordt dit 
voornemen inclusief de meerjarige budgetovereenkomst via een wensen en 
bedenkingenprocedure aan de raad voor te leggen. Na besluitvorming in de raad kan het 
college overgaan op het daadwerkelijk afsluiten van de meerjarige budgetovereenkomst 
met de Stichting Museumhaven Willemsoord. De commissie dient de raad te adviseren 
over het voorstel.
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6 Evaluatie jongerenpunt
Samenvatting:
In januari van dit jaar is het Jongerenpunt gestart voor een pilotduur van twee jaar (2020 
en 2021). Het eerste pilotjaar is geëvalueerd. De commissieleden worden geïnformeerd 
over de resultaten van deze evaluatie. Mevrouw M. Dito (beleidsmedewerker team 
Participatie) en mevrouw D. Dijkstra (beleidsmedewerker team Jeugd) geven een nadere 
toelichting op de evaluatie.

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


