
 

 
 
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 11 oktober 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 (CDA), J. Meijer en 
S. Kikkert (D66), N. Derks en M.C. Timmers (GroenLinks), M.A.M. Mulder-Wouters (PVV), 
J.J. Gatowinas-Blomberg en F. Loman (Stadspartij Den Helder), M.C. Apan Vega en G.N. Kaandorp 
(Seniorenpartij Den Helder), P. Blank en H.J. Regtop (PvdA), J.M. van Dam-van der Sterre 
(ChristenUnie), N. de Vos en M.W.C. Verbeek (Samen Actief Sr.), H. Renssen en M.L. Zuiddam 
(Fractie Bazen) en M. Pastoor (Fractie Pastoor), leden. 
 
Voorzitter:  M.E. Dijk 
Commissiegriffier: F. Blok 
Wethouder:  P.J.R. Kos en F.H. Camara     
 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.  Presentatie eindevaluatie pilot resocialisatie forensisch psychiatrische patiënten GGZ 
De heer Berg (onderzoeksbureau Berg) geeft een presentatie met betrekking tot de eindevaluatie van 
de pilot resocialisatie forensisch psychiatrische patiënten GGZ. Daarnaast geeft wethouder Kos een 
nadere toelichting. 
 
De commissie is in de gelegenheid gesteld vragen over de pilot te stellen en heeft haar opvattingen 
aan de wethouder kenbaar gemaakt. De wethouder, de heer Berg, mevrouw Veldhuis (GGZ Noord-
Holland-Noord) en de heer Boekweit (GGZ Noord-Holland-Noord) hebben de vragen beantwoord. De 
commissie wijst met name op een eventueel duurzaam vervolg van dit project en op het goed 
begeleiden van de deelnemers die hebben meegedaan aan deze pilot.  
 
5.  Notitie ‘Helders nautisch cultureel erfgoed’ 
De heer Blank geeft een toelichting op de door hem geagendeerde notitie ‘Helders nautisch cultureel 
erfgoed’. Vervolgens geven de fracties hun reactie en stellen vragen. De heer Blank beantwoordt de 
vragen en geeft daar waar noodzakelijk nog een nadere toelichting.  
 
Wethouder Camara geeft aan de zorg te delen aangaande het vrijwilligersbestand met betrekking tot 
het nautisch erfgoed. Het college is voornemens een startnotitie te maken over Willemsoord. Hierin 
wordt ook het nautisch erfgoed meegenomen en wordt opgetrokken met onder andere stichting 
Bonaire en stichting Museumhaven. De verwachting is dat deze startnotitie in het eerste kwartaal van 
2023 aan de commissie kan worden aageboden.     
 
5. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering rond 21:40 uur.  
 
 


