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Oproep voor de vergadering van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van de 
gemeente Den Helder op maandag 22 november 2010 om 19.30 uur in de trouwzaal van het stadhuis 
van Den Helder. 
 
Voorzitter: W. Koning   Commissiegriffier: S. Dijkstra 
 

 
 
 
A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR10.0325 

 
 
Ter advisering 
 
004 Voorstel tot het vaststellen van de Nota Diversiteit. 

 
Op grond van de gemeentelijke taken in het kader van de Wet gemeentelijke 
antidiscriminatievoorziening en de Wet inburgerering stelt het college van 
burgemeester en wethouders voor een gemeentelijke Nota Diversiteit vast te 
stellen. 
Het diversiteitsbeleid beoogt het bevorderen van een evenwichtige 
vertegenwoordiging van mannen en vrouwen, jong en oud, autochtoon en 
allochtoon etc., in de sociale structuren van de Helderse samenleving.  
De focus ligt hierbij op etnische en culturele minderheden en richt zich op 
het bevorderen van een sterke sociale cohesie. 
De commissie dient hierover de raad te adviseren. 
 

RVO10.0083 

 
005 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke 

ondersteuning Wmo 2011. 
 
De zogenoemde OV-taxi, gefinancierd door de Provincie Noord Holland, zal 
per 15 december 2010 niet meer rijden. Mensen die daarvan afhankelijk zijn 
kunnen daardoor in problemen komen. Met de voorliggende, gewijzigde 
Verordening maatschappelijke ondersteuning Wmo 2011 wordt het mogelijk 
de daarvoor geïndiceerde cliënten een alternatief te bieden. 
De commissie dient de raad hierover te adviseren. 
 

RVO10.0156 

 



¥ 

 
 
Oproep voor de vergadering van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van de 
gemeente Den Helder op maandag 22 november 2010 om 19.30 uur in de trouwzaal van het stadhuis 
van Den Helder. 
 
Voorzitter: W. Koning   Commissiegriffier: S. Dijkstra 
 

 
 
 
A G E N D A 
 

 

006 Voorstel tot het voor kennisgeving aannemen van de 2e programma-
rapportage 2010 en de daarbij behorende begrotingswijziging vast te stellen. 
 
Het college van burgemeester en wethouders stelt voor de begroting voor 
het jaar 2010 bij te stellen aan de hand van de 2e tussenrapportage 2010. 
Verder wordt voorgesteld een aantal specifieke reserves in te stellen en op 
te heffen. 
 
De commissie dient zich te beperken tot de volgende hoofdstukken: 
- hoofdstuk 1 voor zover dit het aandachtsgebied van de commissie betreft; 
- hoofdstukken 2.8 t/m 2.11; 
- hoofdstuk 2.13; 
- de hoofdstukken 3 en 4 voor zover dit het aandachtsgebied van de 
commissie betreft. 
 

RVO10.0134 

 
 
Overig 
 
007 Besluitenlijst van de Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling op 

8 november 2010. 
 
De besluitenlijst is ter kennisname aangeboden. 

IR10.0324 

 
008 Termijnplanning. 

 
De termijnplanning is ter kennisname aangeboden. 

IR10.0321 

 
009 Sluiting. 

 
 

 


