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Oproep voor de vergadering van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van de 
gemeente Den Helder op maandag 16 april 2012 om 20.00 uur in de Trouwzaal 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. 

 
IR12.0144 

 
Ter advisering 
 
004 Voorstel om in het kader van de Herstructureringsfaciliteit Wsw het college 

van burgemeester en wethouders op te dragen het projectplan in te dienen 
bij de Commissie Herstructurering Wsw van het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. 
 
Vanaf 1 januari 2013 treedt naar verwachting de Wet Werken naar 
Vermogen in werking. Deze nieuwe wet beoogt wijzigingen in onder andere 
de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De wetswijziging heeft tot doel om 
meer mensen (met een beperking) te plaatsen op de reguliere arbeidsmarkt 
en de omvang van de Wsw te beperken. Dit vraagt om een herstructurering 
van de sw-sector. Het Rijk stelt hiervoor herstructureringsbudget 
beschikbaar. Om voor dat budget in aanmerking te komen, moet voor  
30 april 2012 een herstructureringsplan worden ingediend, waarin de 
aanpassingen in de uitvoering Wsw worden aangegeven. De gemeenten die 
samenwerken in de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid 
Kop van Noord-Holland, dienen een gezamenlijke aanvraag in, waarbij 
Den Helder optreedt als hoofdaanvrager. 
 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 

RVO12.0125 

 
 



¥ 

 
 
Oproep voor de vergadering van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van de 
gemeente Den Helder op maandag 16 april 2012 om 20.00 uur in de Trouwzaal van het stadhuis van 
Den Helder. 
 
Voorzitter:  D.R. Pastoor 
Commissiegriffier:  F. Blok 
 

 
 
 
A G E N D A 
 

 

005 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke 
participatie 2012. 
 
De Wet Werk en Bijstand (WWB) heeft een bepaling die in een 
tegemoetkoming in de kosten voor maatschappelijke participatie van 
schoolgaande kinderen voorziet. Sinds 1 januari 2012 geldt de plicht dat 
gemeenten hun beleid op dit thema vastleggen in een verordening. In de 
raadsvergadering van 2 april jl. is verzocht dit voorstel nogmaals in 
commissieverband te bespreken. Hierbij wordt de mogelijkheid met 
betrekking tot bezwaar en beroep besproken en aangegeven hoe dit 
voorstel zich verhoudt tot de WWB en Bijzondere Bijstand. 
 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 

RVO12.0105 

 
 
Overig 
 
006 Besluitenlijst van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 

26 maart 2012. 
 
De besluitenlijst is ter kennisname. 

IR12.0134 

 
007 Termijnplanning. 

 
De termijnplanning is ter kennisname. 

IR12.0135 

 
008 Sluiting. 

 
 

 


