
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijk ontwikkeling van 11 oktober 2010 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Verhoef, opent de vergadering. Hij deelt mee dat commissiegriffier F. Blok vanwege 
operatie en herstel tijdelijk wordt vervangen door S. Dijkstra. De commissie stuurt een beterschapsgroet aan de 
heer Blok. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het inspreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
Op verzoek van de heer Klut (D66) wordt de door raadsleden ontvangen brief van de Stichting Herstelling ter 
bespreking aan de agenda toegevoegd als punt 7. De overige agendapunten schuiven daardoor op.  
 
4. Het Geldkompas. 
Op initiatief van mevrouw Jellema (PvdA) geeft de heer Lachkar van Sdu een presentatie over Geldkompas; 
een website ontwikkeld als laagdrempelig instrument ondermeer ter bestrijding van armoede. De commissie 
besluit een werkgroep samen te stellen die de introductie van Geldkompas voor de gemeente Den Helder 
verkent. 
 
5. Hardheidsclausule in verordeningen. 
Naar aanleiding van vragen van het CDA neemt de commissie kennis van de uitleg van de burgemeester over 
de wijze waarop de gemeente Den Helder hardheidclausules toepast. Gebleken is dat het toekennen van 
langdurigheidstoeslagen aanleiding geeft de verordening aan te passen. De burgemeester kondigt aan dat de 
raad deze verordening over een maand tegemoet kan zien. 
 
6. Rapport van de Rekenkamercommissie Den Helder ‘Het Wmo-beleid in Den Helder; onderweg 
maar het kan veel beter’. 
De commissie bespreekt het rapport van de Rekenkamercommissie en de toelichting van de burgemeester over 
het Wmo-beleid van de gemeente Den Helder. Op grond van de bevindingen en aanbevelingen van de 
Rekenkamercommissie en voorstellen van de burgemeester besluit de commissie richting en doelstellingen van 
het toekomstig beleid op het terrein van welzijn en zorg in een aantal sessies te verkennen. Een en ander wordt 
vervat in een raadsvoorstel.  
 
7. Brief Stichting Herstelling (toegevoegd agendapunt).  
Naar aanleiding van een brief van de Stichting Herstelling Den Helder over het uitblijven van 
voorschotbetalingen vraagt de commissie uitleg van wethouder Visser. De commissie neemt kennis van de 
uitleg. Op verzoek van de commissie zegt de wethouder toe de commissie te informeren over het vervolg. 
 
8. Besluitenlijst van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 27 september 2010. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst. 
 
9. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de termijnplanning. 
 
10. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 


