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Oproep voor de vergadering van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van de 
gemeente Den Helder op maandag 24 september 2012 om 19.30 uur in de Plaza van het stadhuis 
van Den Helder. 
 
Voorzitter:  D.R. Pastoor 
Commissiegriffier:  F. Blok 
 

 
 
 
A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen.  

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR12.0269 

 
Ter informatie 
 
004 Presentatie aanvraag Incidenteel Aanvullende Uitkering 2011. 

 
In juli 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders een 
aanvraag ingediend voor de Incidenteel Aanvullende Uitkering 2011 (IAU). 
Deze uitkering is bedoeld om incidentele tekorten van meer dan 10% op het 
budget als bedoeld in artikel 69 WWB op te vangen. De stand van zaken 
omtrent dit onderwerp wordt gepresenteerd. Er zijn geen stukken bij dit 
agendapunt. 

 

 
Ter advisering 
 
005 Voorstel tot het vaststellen van de Notitie Tegenprestatie naar vermogen. 

 
In de raadsvergadering van 14 mei 2012 is een motie van de fractie van 
Trots aangenomen waarin het college van burgemeester en wethouders 
wordt opgedragen beleid uit te werken voor de invulling van de 
tegenprestatie naar vermogen. Hiermee kunnen uitkeringsgerechtigden iets 
terug doen voor de Helderse samenleving door het uitvoeren van 
maatschappelijke nuttige activiteiten. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 

RVO12.0245 

 



¥ 

 
 
Oproep voor de vergadering van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van de 
gemeente Den Helder op maandag 24 september 2012 om 19.30 uur in de Plaza van het stadhuis 
van Den Helder. 
 
Voorzitter:  D.R. Pastoor 
Commissiegriffier:  F. Blok 
 

 
 
 
A G E N D A 
 

 

006 Voorstel tot het vaststellen van de regionale uitgangspunten opgenomen in 
het visiedocument 'Meedoen en iets betekenen' Regio Kop van Noord-
Holland over de decentralisatie van AWBZ begeleiding naar Wmo. 
 
Gemeenten krijgen drie nieuwe grote taken: Jeugdzorg, Wet Werken naar 
Vermogen en Begeleiding in de Wmo. De Tweede Kamer verklaarde op 5 
juni de wetsontwerpen Werken naar Vermogen en Begeleiding in de Wmo 
controversieel. Ondanks dat gegeven werken de gemeenten in de Kop van 
Noord-Holland verder aan de voorbereiding van de nieuwe taken. Dit in de 
verwachting dat een nieuw te vormen kabinet doorgaat met de 
voorgenomen wijziging in het stelsel van zorg. In het visiedocument 
'Meedoen en iets betekenen' geven de gemeenten de regionale 
uitgangspunten aan die leidend zijn voor de beleidsvorming. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 
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Overig 
 
007 Besluitenlijst van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 

10 september 2012. 
 
De besluitenlijst is ter kennisname. 
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008 Termijnplanning. 

 
De termijnplanning is ter kennisname. 
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009 Sluiting. 

 
 

 


