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Oproep voor de vergadering van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van de 
gemeente Den Helder op maandag 11 oktober 2010 om 19.30 uur in de trouwzaal van het stadhuis 
van Den Helder. 
 
Voorzitter: J.P. Verhoef  Commissiegriffier: S. Dijkstra 
 
 
 
 
A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR10.0277 

Ter bespreking 
 
004 Het Geldkompas. 

 
De fractie van de PvdA heeft verzocht om agendering van bovengenoemd 
onderwerp. Het Geldkompas is een digitale site van en voor gemeenten met 
daarin op overzichtelijke en laagdrempelige wijze alle informatie over 
geldzaken, wonen, werk, leren, zorg, vrije tijd, vrijwilligerswerk en/of 
mantelzorg. Het onderwerp wordt ingeleid met een korte presentatie. De 
fractie van de PvdA wil met het bespreken van dit punt de gemeenteraad en 
het college informeren over deze vorm van dienstverlening om zo opiniërend 
vorm te geven aan (nieuw) beleid dan wel een uitbreiding van bestaand 
beleid. 
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005 Hardheidsclausule in verordeningen. 

 
De fractie van het CDA heeft verzocht om agendering van bovengenoemd 
onderwerp. De fractie wil van het college van burgemeester en wethouders 
informatie en uitleg krijgen over het wel of niet kunnen gebruiken van de 
hardheidsclausule in diverse verordeningen. 
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006 Rapport van de Rekenkamercommissie Den Helder ‘Het Wmo-beleid in 
Den Helder; onderweg maar het kan veel beter’. 
 
De Rekenkamercommissie heeft op 20 september 2010 het 
onderzoeksrapport 'Het Wmo-beleid in Den Helder; onderweg maar het kan 
veel beter' aan de raad aangeboden. Conform artikel 3.3. van de 
Verordening op de Rekenkamercommissie Den Helder 2005 wordt het 
rapport besproken in de commissie. 
De Rekenkamercommissie heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het 
Wmo-beleid van de gemeente. Vijf van de negen prestatievelden zijn nader 
onderzocht. Er is gekozen voor de prestatievelden waarvoor de 
verantwoordelijkheid vrijwel geheel lokaal in de gemeente Den Helder ligt. 
De centrale onderzoeksvraag was in hoeverre de (maatschappelijke) 
effecten bereikt zijn die de gemeente zich had gesteld.    
Na de commissiebehandeling wordt een raadsvoorstel opgesteld mede op 
basis van de bespreking. 
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Overig 
 
007 Besluitenlijst van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 

27 september 2010. 
 
De besluitenlijst is ter kennisname. 
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008 Termijnplanning. 

 
De termijnplanning is ter kennisname. 
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009 Sluiting. 

 
 

 


