
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijk ontwikkeling van 22 november 2010 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Rijnten, opent de vergadering en meldt dat commissievoorzitter de heer W. Koning is 
verhinderd. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Voor agendapunt 5: Voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Wmo 2011 
hebben zich twee insprekers gemeld, te weten: 
De heer H. Abbenes, voorzitter afdelingsgroep senioren ABVAKABO FNV Kop van Noord-Holland en de heer 
Cornelisse, rolstoelgebruiker. 
 
 
3. Vaststelling agenda. 
In verband met de aanwezigheid en inbreng van de insprekers besluit de commissie agenda punt 5 als eerste te 
behandelen. 
 
 
Ter advisering 
 
4. Voorstel tot het vaststellen van de Nota Diversiteit 
De fractie van de SP heeft naar aanleiding van de nota en het raadsvoorstel een aantal vragen en legt deze 
schriftelijk aan het college van burgemeesters en wethouders voor. De fractie van de Stadspartij ziet de ‘focus’ 
van het voorstel graag gewijzigd en wenst dat in de raad te bespreken. 
De commissie is in meerderheid van mening dat het diversiteitsbeleid jaarlijks op zijn actualiteit moet worden 
getoetst en besproken. 
Op basis hiervan stelt de commissie voor het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering 
van 29 november 2010. 

 
5. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Wmo 2011. 
Met uitzondering van de Stadspartij adviseert de commissie de raad in meerderheid positief over het voorstel en 
stelt daarbij voor het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 29 november 2010.  
 
6. Voorstel tot het voor kennisgeving aannemen van de 2e programma-rapportage 2010 en de daarbij 
behorende begrotingswijziging vast te stellen. 
Naar blijkt is het aan de raad digitaal beschikbaar gestelde document op een aantal onderdelen niet de laatste 
en juiste versie. Omwille van de tijd besluit de commissie het voorstel niet te bespreken. De fracties leggen hun 
eventuele vragen schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders voor, die deze voor de 
aanstaande raadsvergadering van 29 november zal beantwoorden. De commissie stelt voor het voorstel voor 
deze raadsvergadering als hamerpunt te agenderen en op basis van de ingediende vragen en de daarop van 
het college van burgemeester en wethouders ontvangen antwoorden dan ter vergadering te bepalen of het 
voorstel al dan niet besproken dient te worden. 
 
 
Overig 
 
7. Besluitenlijst van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling van 8 november 2010. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst. 
 
8. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de termijnplanning. 
 
9. Sluiting. 

 


