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

 
 
A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR12.0256 

 
Ter advisering 
 
004 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de renovatie van 

r.k.b.s. De Drietand. 
 
Het pand van r.k.b.s. De Drietand voldoet niet meer aan de huidige eisen 
van het onderwijs. Onderwijskundige vernieuwingen (bouwkundige 
aanpassingen ten behoeve van het hedendaags onderwijs) zijn niet 
uitgevoerd. Op basis van de leeftijd van het hoofdgebouw zou het gebouw 
aan vervangende nieuwbouw toe zijn. In overleg met het schoolbestuur is 
besloten over te gaan tot renovatie en aanpassing van het bestaande 
gebouw in plaats van vervangende nieuwbouw. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 

RVO12.0225 

 
005 Voorstel tot het vaststellen van het Beleidsplan gemeentelijke 

schuldhulpverlening 2012-2015. 
 
Met ingang van 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 
(Wgs) van kracht. Als gevolg van deze wet krijgen gemeenten een wettelijke 
zorgplicht op het terrein van de integrale schuldhulpverlening. De Wgs 
schrijft voor dat de gemeenteraad een plan vaststelt dat richting geeft aan de 
integrale schuldhulpverlening aan inwoners van haar gemeente. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 

RVO12.0222 
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A G E N D A 
 

 

006 Voorstel tot het vaststellen van de herziene Verordening maatschappelijke 
ondersteuning Wmo 2012. 
 
Op grond van een gerechtelijke uitspraak dient het gemeentelijk beleid bij de 
toekenning van een vervoersvoorziening aangepast te worden. Het gaat 
specifiek over het bepalen van de hoogte van de eigen bijdrage. Dit is geen 
bevoegdheid van de gemeente maar van het Centraal Administratie 
Kantoor. Met het vaststellen van de herziene Verordening Wmo 2012 wordt 
hierin voorzien. Voorgesteld wordt de herziene verordening op 1 juni 2012 in 
te laten gaan. 
De commissie dient hierover de raad te adviseren. 

RVO12.0184 

 
007 Voorstel tot het vaststellen van de Afstemmingsverordening IOAW en  

IOAZ 2012 - 2. 
 
In december 2011 heeft de raad van Den Helder de 
Afstemmingsverordening IOAW en IOAZ 2012 vastgesteld. Deze 
verordening bevat geen bepaling over het opleggen van een maatregel 
indien iemand met een IOAW of IOAZ uitkering niet of onvoldoende 
medewerking verleent aan het uitvoeren van de tegenprestatie. Door de 
Afstemmingsverordening IOAW en IOAZ 2012 -2 vast te stellen wordt deze 
omissie hersteld. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 

RVO12.0241 

 
008 Voorstel tot het vaststellen van de Toeslagenverordening WWB 2012 - 2. 

 
Op 18 juli 2012 is de Wet Afschaffing Huishoudeninkomenstoets 
gepubliceerd. Deze wet treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 
1 januari 2012. Als gevolg hiervan dient de Toeslagenverordening WWB 
2012 conform de wet te worden aangepast. De belangrijkste wijzigingen 
hebben betrekking op het aanpassen van het begrip gezin in het begrip 
gehuwden. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 
 

RVO12.0239 
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A G E N D A 
 

 

009 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening 
Langdurigheidstoeslag 2012 - 2. 
 
Op 18 juli 2012 is de Wet Afschaffing Huishoudeninkomenstoets 
gepubliceerd. Deze wet treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 
1 januari 2012. Als gevolg hiervan dient de Verordening 
Langdurigheidstoeslag 2012 conform de wet te worden aangepast. De 
wijziging heeft betrekking op het aanpassen van het begrip gezin in het 
begrip gehuwden. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 
 

RVO12.0240 

 
Overig 
 
010 Besluitenlijst van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 

2 juli 2012. 
 
De besluitenlijst is ter kennisname. 

IR12.0240 

 
011 Termijnplanning. 

 
De termijnplanning is ter kennisname. 

IR12.0252 

 
012 Sluiting. 

 
 

 


