Besluitenlijst raadsvergadering 30 juni 2014 (BSL14.0036)
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van mevrouw
Lansdorp en de heren Haitsma, Koopman, Kuipers en Slort.
2. Spreekrecht burgers.
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.
3. Bepalen stemvolgorde.
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Salverda.
4. Vaststelling agenda.
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
De fracties van de VVD, de PvdA, D66 en het CDA kondigen een motie aan bij agendapunt 7, de
samenwerking op het gebied van het Sociaal Domein, waarmee het college van burgemeester en
wethouders wordt opgedragen op basis van het reeds afgegeven mandaat van de raad inzake
samenwerking sociaal domein het overleg met de regio te heropenen om deelname van Den Helder
aan het RAKC te bewerkstelligen en samenwerking in dit kader met de regio niet eerder op te zeggen
dan op basis van een daarvoor aan de raad voorgelegd inhoudelijk en financieel onderbouwd voorstel.
Hamerpunten
5. Installatie en beëdiging van het benoemde raadslid mevrouw K. van Driesten.
Mevrouw K. van Driesten is geïnstalleerd en beëdigd als raadslid. Ze legt de belofte af. Ze krijgt
bloemen en een handtas.
6. Benoeming en beëdiging commissielid en beëdiging fractie-assistent.
De heer M.Juffermans is bij acclamatie benoemd tot commissielid. Hij legt de belofte af, tekent de
integriteitsverklaring en krijgt bloemen.
De heer R. van Beveren is de nieuwe fractie-assistent van de Vrije Socialisten. Hij legt de belofte af en
krijgt bloemen.
Bespreekpunt
7. Samenwerking op het gebied van het Sociaal Domein.
Een zevental raadsleden heeft verzocht om een extra raadsvergadering over de samenwerking op het
gebied van het Sociaal Domein. Nadat alle fracties aan het woord zijn geweest doet de heer Reenders
het ordevoorstel de raadsvergadering te beëindigen en verder over het onderwerp te praten in de
commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 25 augustus 2014. De voorzitter geeft hierbij aan dat
het college van burgemeester en wethouders toezegt alle nog niet beantwoorde vragen schriftelijk te
zullen beantwoorden ten behoeve van de commissievergadering. Tevens zal het college alle relevante
ontwikkelingen tussen heden en de vergaderdatum inbrengen. De raad stemt in meerderheid in met
het ordevoorstel (18/8). De fracties van de Stadspartij Den Helder, de ChristenUnie, Vermooten,
GroenLinks, de Vrije Socialisten, Behoorlijk Bestuur en het CDA stemmen voor het voorstel. Een en
ander houdt in dat de aangekondigde motie niet is ingediend.
8. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

