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10 december 2012 (IR12.0367)  
 
 
1. Opening en mededelingen.  
De voorzitter, mevrouw Jellema opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Mevrouw Vorstman (GMR Meerwerf) spreekt in met betrekking tot agendapunt 10 (het voorstel in te 
stemmen met de statutenwijziging van Stichting Meerwerf basisscholen). 
De heer Scholte (directie Meerwerf) spreekt in met betrekking tot agendapunt 10 (het voorstel in te 
stemmen met de statutenwijziging van Stichting Meerwerf basisscholen).  
De heer Hietbrink (secretaris CBOO) spreekt in met betrekking tot agendapunt 10 (het voorstel in te 
stemmen met de statutenwijziging van Stichting Meerwerf basisscholen).  
 
3. Vaststelling agenda. 
Mevrouw Van der Paard doet een ordevoorstel om agendapunt 10, het voorstel in te stemmen met de 
statutenwijziging van Stichting Meerwerf basisscholen, van de agenda af te voeren. Voor het voorstel 
is gestemd door de dames Van der Paard, Polonius, Dol, Post en Mooyman en de heer Blank, tegen 
het voorstel hebben gestemd de heren Bruin, Dassen, Klut en de dames De Vries, Duijvelshoff en 
Kolhorn. De stemmen staken. Op grond van artikel 21 van het Reglement van Orde is het ordevoorstel 
verworpen. 
 
De agendapunten 4 tot en met 8 worden gezamenlijk behandeld.       
 

4. Voorstel tot het vaststellen van de Handhavingsverordening WWB, IOAW, en IOAZ 
2013. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor 
de raadsvergadering van 17 december 2012. 
 
5. Voorstel tot het vaststellen van de Afstemmingverordening WWB 2013. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor 
de raadsvergadering van 17 december 2012.  
De fractie van GroenLinks heeft een amendement aangekondigd met betrekking tot het niet afwijken 
van de in de verordening genormeerde verlagingen. 
De ChristenUnie zal mogelijk een amendement indienen met betrekking tot het toepassen van een 
verlaging van de bijstand. 
 
Wethouder Visser zegt toe voor de raadsvergadering schriftelijk terug te komen op de relatie tussen 
artikel 13 Heroverweging en artikel 15 Hardheidsclausule.    
 
6. Voorstel tot het vaststellen van de Afstemmingsverordening IOAW/IOAZ 2013. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor 
de raadsvergadering van 17 december 2012. 
 
7. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij 
recidive WWB. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor 
de raadsvergadering van 17 december 2012. 
De fractie van de ChristenUnie zal mogelijk een amendement indienen met betrekking tot het 
verrekenen van de recidiveboete zonder inachtneming van de beslagvrije voet.    
 
8. Voorstel tot het vaststellen van de wijzigingsverordening Toeslagenverordening WWB 
2012-2. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor 
de raadsvergadering van 17 december 2012. 
 
 



9. Voorstel in te stemmen met het jaarverslag, inclusief de jaarrekening over 2011 van de 
Stichting Meerwerf basisscholen en de ontwerpbegroting 2013 van de Stichting Meerwerf 
basisscholen goed te keuren. 
Naar aanleiding van de bespreking zegt wethouder Turnhout toe de nog openstaande vragen te 
beantwoorden voor de raadsvergadering, waarbij de vragen die rechtstreeks betrekking hebben op 
Meerwerf worden meegenomen.  
 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor dit als bespreekpunt te agenderen voor de 
raadsvergadering van 17 december 2012. 
De fracties van de PvdA, de Stadspartij Den Helder en de ChristenUnie geven als bespreekpunten 
aan de hoogte van de algemene reserve en het ontslag met betrekking tot de (voormalige) I/D banen. 
 
Tevens hebben enkele fracties aangeven mogelijk naar aanleiding van de beantwoording van de 
wethouder alsnog met bespreekpunten te komen.   
 
10. Voorstel in te stemmen met de statutenwijziging van Stichting Meerwerf basisscholen. 
Wethouder Turnhout zegt toe de nog niet beantwoorde vragen schriftelijk te beantwoorden. 
 
Naar aanleiding van de discussie in de commissie geeft wethouder Turnhout aan dat de directie van 
de Meerwerf en de GMR samen tot een oplossing moeten komen voor het probleem. Zij stelt voor om 
de Algemene Onderwijsbond te vragen als mediator. Wethouder Turnhout benadrukt haar 
onpartijdigheid in deze kwestie.    
 
De commissie ondersteunt de mening van de wethouder en ziet op termijn een nieuw voorstel 
tegemoet.   
 
11. Voorstel tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening 2013 en intrekking van 
de Algemene subsidieverordening 2008. 
Wegens het late tijdstip wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de vergadering van de commissie 
Maatschappelijke ontwikkeling van maandag 7 januari 2013. 
 
12. Besluitenlijst van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 26 november 2012. 
De besluitenlijst is ter kennisname.  
 
13. Termijnplanning. 
De termijnplanning is ter kennisname.  
 
14. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
  
 
 


