
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijk Ontwikkeling van 4 juli  2007 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer Dekkers (Stichting Kopwerk) spreekt in over agendapunt 4. Hij verzoekt de leden van de commissie 
met klem om niet in te stemmen met het voorliggende raadsvoorstel. 
 
De heer Veter (Stichting Sarkon) spreekt in over agendapunt 4. Hij betreurt het niet doorgaan van het 
oorspronkelijke plan ten zeerste. Mede in verband met de staat van het gebouw van de Windwijzer en de 
verantwoordelijkheid richting kinderen en ouders kan hij instemmen met het voorliggende voorstel met die 
aantekening dat het voorgestelde krediet in zijn ogen niet toereikend is.   
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Voorstel tot intrekking van het raadsbesluit van 4 oktober 2006 (115/OWS) en voorstel tot het 
vaststellen en beschikbaar stellen van een krediet voor de realisatie van een 
16- klassige basisschool met standaard gymzaal op de locatie Pasteurstraat. 
De commissie is in meerderheid van mening dat het voorstel van de raadsagenda van vanavond afgehaald 
moet worden. Hiervoor zijn onder ander de volgende argumenten genoemd: 
- Er moet een betere financiële onderbouwing komen. 
- Er moet gekeken worden naar alternatieve financieringsmogelijkheden. 
- Tijdsdruk leidt tot een verkeerde beslissing.  
- Alternatieve oplossingen van andere partijen moeten onderzocht worden. 
- De commissie wijst tevens op de maatschappelijke meerwaarde van Brede Scholen. 
 
In de raadsvergadering van vanavond zal besloten worden of het punt van de agenda van de raad gehaald 
wordt. 
 
5. Voorstel tot het aangaan van een vierjarige subsidierelatie met de Stichting Kunstuitleen 
Den Helder. 
De commissie heeft niet tot een eensluidend advies kunnen komen. De fracties van de PvdA en de Stadspartij 
Den Helder hebben aangegeven tegen het voorstel te zijn. De fracties van de VVD, D66, Socialistische Partij en 
GroenLinks hebben aangegeven voor het voorstel te zijn. De fracties van de ChristenUnie en het CDA zien geen 
noodzaak om vanavond over dit voorstel te beslissen. De fractie van Prins-Voor behoorlijk bestuur heeft zich 
niet uitgesproken.  
Het voorstel blijft voor de raadsvergadering van vanavond geagendeerd staan als bespreekpunt.     
 
6. Voorstel om aan de GGZ een bedrag van € 69.372,-- beschikbaar te stellen om de OGGZ-inzet 
vanuit de wijkteams te continueren. 
De commissie gaat unaniem akkoord met het voorstel. Het voorstel zal voor de raadsagenda van vanavond 
alsnog geagendeerd worden als hamerpunt.    
 
7. Besluitenlijst commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 21 mei 2007. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst van 21 mei 2007. 
  
8. Actiepuntenlijst. 
Een aantal data van de actiepuntenlijst zijn achterhaald. De heer Bellinga geeft aan dat dit in de 
agendacommissie besproken zal worden. 
 
9. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
  


