
 

 
 
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 10 november 2020  
 
Aanwezig: 
J.E. Vorstman (Beter voor Den Helder), F. H. Camara en S. Janssen (CDA), D. Dekker en P.T. Bais 
(VVD), J.H. Kanon (PVV), F.C. Klut en G. de Vries (D66), M. Vermooten en K. van Driesten (Senioren 
Actief Den Helder en omstreken), F. Loman en J.J. Gatowinas (Stadspartij Den Helder), T.C. Polonius 
(ChristenUnie), B. Spandaw en M. Anthonijsz- Keizer (PvdA), C.J. Dol-Cremers en K. de Jager 
(GroenLinks), A. Hogendoorn (Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp) en M.C. Apan Vega 
(Gemeentebelangen). 
 
Voorzitter:  E. Dasbach 
Commissiegriffier: F. Blok 
Wethouders:  mw. T. Biersteker-Giljou, de heer P. Kos en de heer P. de Vrij  
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de digitale vergadering.    
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
Bij agendapunt 7, Stand van zaken Zorgzame gemeente, heeft de fractie van Behoorlijk Bestuur voor 
D-H & Juliandorp vragen. De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Voorstel in te stemmen met de wijziging van de statuten van de Stichting Scholen aan Zee. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 23 november 2020.  
 
5. Voorstel tot het vaststellen van de Regiovisie aanpak huiselijk geweld en 

kindermishandeling Noord-Holland Noord. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 23 november 2020. 
 
Wethouder Biersteker-Giljou zegt een samenvatting van de inbreng van deskundigen toe.  
 
6. Kostenbeheersing in relatie tot de transformatie van de zorg. 
De commissie wordt aan de hand van een presentatie door de heer Van Egerschot (teamleider Jeugd) 
geïnformeerd over de inzet die het college van burgemeester en wethouders doen om te sturen op de 
kosten bij de transformatie in de zorg. Na de presentatie heeft de commissie gelegenheid gehad 
vragen te stellen die door wethouder Biersteker-Giljou en wethouder De Vrij zijn beantwoord. 
 
De voorzitter geeft aan dat eventuele vragen die nog niet beantwoord zijn doorgestuurd kunnen 
worden naar de betreffende wethouder. De presentatie wordt toegevoegd aan het 
raadsinformatiesysteem.  
 
7. Stand van zaken Zorgzame gemeente 
De fractie van Behoorlijk Bestuur voor D-H & Juliandorp heeft vragen gesteld. Naar aanleiding hiervan 
geeft wethouder Biersteker-Giljou aan dat klachten, vanuit het WMO-meldpunt van de fractie van 
Behoorlijk Bestuur voor D-H & Julianadorp, doorgeleid worden naar team Zorg. Met de betrekking tot 
de voorlichtingscampagne geeft de wethouder aan dat er een ‘seniorenzorgkrant’ wordt voorbereid. 
Over het Odensehuis zegt de wethouder dat het nooit de bedoeling is geweest dat dit door 
professionals zou worden ondersteund. Ze zal kijken of er binnen de subsidieregeling op basis van de 
coronasituatie een kleine compensatie voor het Odensehuis mogelijk is.    
 
8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.30 uur.  


