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Oproep voor de vergadering van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van de 
gemeente Den Helder op maandag 10 december 2012 om 19.30 uur in de Plaza van het stadhuis van 
Den Helder. 
 
Voorzitter:  A.A. Jellema 
Commissiegriffier:  F. Blok 
 

 
 
 
A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR12.0352 

 
Ter advisering 
 
004 Voorstel tot het vaststellen van de Handhavingsverordening WWB, IOAW, 

en IOAZ 2013. 
 
Per 1 januari 2013 wordt de Wet Werk en Bijstand gewijzigd en treedt de 
Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving van kracht. 
Als gevolg hiervan dient de Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 
aangepast te worden. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 
 

RVO12.0310 

 
005 Voorstel tot het vaststellen van de Afstemmingverordening WWB 2013. 

 
Per 1 januari 2013 wordt de Wet Werk en Bijstand gewijzigd en treedt de 
Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving van kracht. 
Als gevolg hiervan dient de Afstemmingsverordening WWB aangepast te 
worden. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 

RVO12.0310 

 
006 Voorstel tot het vaststellen van de Afstemmingsverordening IOAW/IOAZ 

2013. 
 
Per 1 januari 2013 wordt de Wet Werk en Bijstand gewijzigd en treedt de 
Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving van kracht. 
Als gevolg hiervan dient de Afstemmingsverordening IOAW/IOAZ aangepast 
te worden. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 

RVO12.0310 

 



¥ 

 
 
Oproep voor de vergadering van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van de 
gemeente Den Helder op maandag 10 december 2012 om 19.30 uur in de Plaza van het stadhuis van 
Den Helder. 
 
Voorzitter:  A.A. Jellema 
Commissiegriffier:  F. Blok 
 

 
 
 
A G E N D A 
 

 

007 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening verrekening bestuurlijke 
boete bij recidive WWB. 
 
Op grond van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-
wetgeving zijn gemeenten verplicht om bij verordening regels op te stellen 
over de bevoegdheid de beslaqvrije voet tijdelijk buiten werking te stellen bij 
verrekening van de bestuurlijke boete wegens een herhaaldelijke schending 
van de informatieplicht. De voorliggende verordening voorziet hierin. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 

RVO12.0310 

 
008 Voorstel tot het vaststellen van de wijzigingsverordening 

Toeslagenverordening WWB 2012-2. 
 
In de Toeslagenverordening WWB 2012-2 die op 19 december 2011 is 
vastgesteld is geen bepaling opgenomen over een inwonende 
zorgbehoevende. Met het vaststellen van de wijzigingsverordening wordt 
deze omissie weggenomen. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 

RVO12.0310 

 
009 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. 
 
Het bestuur van de Stichting Meerwerf basisscholen heeft aan de 
gemeenteraad het jaarverslag 2011 en de ontwerpbegroting 2013 
toegezonden met de vraag in te stemmen met het jaarverslag en 
goedkeuring te verlenen voor de ontwerpbegroting. De bevoegdheid hiertoe 
ligt in de Wet op het primair onderwijs en is vastgelegd in de statuten van 
Stichting Meerwerf basisscholen. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 
 

RVO12.0284 

 



¥ 

 
 
Oproep voor de vergadering van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van de 
gemeente Den Helder op maandag 10 december 2012 om 19.30 uur in de Plaza van het stadhuis van 
Den Helder. 
 
Voorzitter:  A.A. Jellema 
Commissiegriffier:  F. Blok 
 

 
 
 
A G E N D A 
 

 

010 Voorstel in te stemmen met de statutenwijziging van Stichting Meerwerf 
basisscholen. 
 
Met de komst van de wet Goed Onderwijs Goed Bestuur PO zijn 
schoolbesturen verplicht het bestuur en het intern toezicht daarop stringent 
en formeel te scheiden. Het bestuur van de stichting Meerwerf basisscholen 
heeft hiertoe de concept-statutenwijziging aan de gemeenteraad 
toegezonden met de vraag in te stemmen met de wijziging. De bevoegdheid 
van de gemeenteraad hiertoe ligt in de Wet op Primair onderwijs en is 
vastgelegd in de statuten van Stichting Meerwerf basisscholen. De 
commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 
 

RVO12.0306 

 
011 Voorstel tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening 2013 en 

intrekking van de Algemene subsidieverordening 2008. 
 
Eind september 2011 heeft de gemeenteraad de Sociale Structuurvisie 
vastgesteld. Daarmee is voorzien in de vastlegging van een aantal 
strategische prioriteiten in het sociale domein. Uitvoeringsprogramma's 
dienen vervolgens vorm te geven aan de genoemde prioriteiten. Eén van de 
uitvoeringsprogramma's betreft de ontwikkeling van een 
subsidieintrumentarium waaronder een nieuwe Algemene 
subsidieverordening. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.  
 

RVO12.0325 

 
012 Besluitenlijst van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 26 

november 2012. 
 
De besluitenlijst is ter kennisname. 

IR12.0343 

 
013 Termijnplanning. 

 
De termijnplanning is ter kennisname. 

IR12.0341 

 
014 Sluiting. 

 
 

 


