
 

 
 
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 8 november 2022  
 
Aanwezig: 
A.V. Kolsteeg en C. Brian (Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp), P.W.H. Houben en M. Evers (Beter 
voor Den Helder), E.J. Dasbach en H. Weerstand-Slot (VVD), J.C. Corporaal en  
J.G. Cueche Hernandez (CDA), J. Meijer en S. Kikkert (D66), N. Derks en M.C. Timmers (GroenLinks), 
A.J. Gatowinas en F. Loman (Stadspartij Den Helder), M.C. Apan Vega en G.N. Kaandorp 
(Seniorenpartij Den Helder), M. Anthonijsz-Keizer en H.J. Regtop (PvdA), J.M. van Dam-van der Sterre 
(ChristenUnie), M.J. Driehuis-Jak en M.W.C. Verbeek (Samen Actief Sr.) en M.L. Zuiddam en 
B.E. Wilkens (Fractie Bazen), leden. 
 
Voorzitter:  M. Pastoor 
Commissiegriffier: F. Blok 
Wethouder:  M.C. Wouters en P. de Vrij     
 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De fractie van de VVD heeft, op grond van artikel 22 van de Verordening op de raadscommissies, 
actuele vragen gesteld over de brandbrief van Aquacentrum. Deze worden als agendapunt 4, direct 
na het vaststellen van de agenda behandeld. De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Actuele vragen over de brandbrief van Aquacentrum Den Helder.  
De fractie van de VVD heeft, op grond van artikel 22 van de Verordening op de raadscommissies, de 
volgende actuele vragen over de brandbrief van Aquacentrum Den Helder. 
1. Is het gebruikelijk dat op een brief als deze een kennisgeving van ontvangst wordt gestuurd? Zo 

ja, binnen welke termijn wordt dat normaal gedaan? 
2. Is het college bekend met deze brandbrief van het Aquacentrum Den Helder, ontvangen op 4 

oktober 2022? Waarom is hier nog niet op gereageerd?  
3. Kan het college al iets zeggen over (de hoogte van) de energiekosten die aan het zwembad in 

rekening worden gebracht? Wat gaat daar na 1 januari mee gebeuren?  
4. Wanneer kan het zwembad hierover duidelijkheid verwachten van het college?  
5. In hoeverre zal de KM als grootste huurder van het zwembad bijdragen aan betaling van de 

hogere energierekening t.g.v. de stijging van de energiekosten?  
 
Wethouder Wouters beantwoordt de vragen en geeft onder andere aan dat er met het zwembad 
gecommuniceerd zal worden in afwachting van het formele antwoord van het college op de brief. 
 
4. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 
 Den Helder 2022. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor dit voorstel als bespreekpunt te agenderen 
voor de raadsvergadering van 21 november 2022. De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & 
Julianadorp heeft aangegeven dit als een bespreekpunt te willen agenderen in afwachting van de 
antwoorden op hun vragen over onder andere Begeleid Wonen, Begeleiding en Hoogte PGB die door 
de wethouder zijn toegezegd. 
 
Wethouder De Vrij zegt toe om de nog niet beantwoorde vragen vóór de raadsvergadering van 21 
november 2022 te zullen beantwoorden.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
5. Presentatie eigen bijdrage Wmo-taxivervoer. 
Wethouder de Vrij geeft aan dat er geen presentatie is omdat het rapport met betrekking tot het 
regionale onderzoek doelgroepenvervoer nog maar sinds kort in het bezit is van het college. Hij biedt 
zijn excuses aan voor het niet doorgaan van de presentatie en geeft aan, mogelijk nog dit jaar, op dit 
onderwerp terug te komen.  
      
6. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 20:15 uur. 
 
 
 


