
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijk ontwikkeling van 10 mei 2010 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Verhoef opent de vergadering.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Voorstel tot het onttrekken van een bedrag van € 60.000 aan de algemene reserve ten behoeve van 
 achterstallig onderhoud dierenasiel 't Schuthok. 
De commissie heeft niet tot een advies kunnen komen. De fracties van de PvdA, ChristenUnie, 
Stadspartij Den Helder, Trots op Nederland en PRINS-Voor behoorlijk bestuur hebben aangegeven het stuk 
nader in hun fractie te willen bespreken. 
 
Het bespreekpunt voor de raadsvergadering is de financiering in relatie tot de reeds uitgevoerde 
werkzaamheden.  
 
Op basis hiervan stelt de commissie voor het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering 
van 17 mei 2010. 
 
Wethouder Turnhout zegt toe uit te zoeken hoeveel geld er vanuit de algemene uitkering beschikbaar is voor de 
opvang van dieren.   
 
5. Managementinformatie afdeling Publiekszaken, onderdeel Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) over 
 2009. 
Naar aanleiding van de vragen en opmerkingen van de commissieleden geeft wethouder Visser een toelichting 
op de managementinformatie.  
 
De commissie geeft aan dat in de managementinformatie ook onder andere trends zichtbaar moeten zijn, 
vergelijkingen met voorgaande jaren en effecten van beleid. De wethouder geeft aan dat de op- en 
aanmerkingen van de commissie over het format aan hem doorgegeven kunnen worden zodat de volgende 
marap leesbaarder gemaakt kan worden.    
 
Wethouder Visser zegt toe de commissie nader te informeren over de uitvoering van het aanvaarde 
amendement van de fractie van D66 in de raadsvergadering van 15 juni 2009 inhoudende: “Met ingang van de 
vaststelling van de beleidsnota „Minimabeleid‟ wordt in de toekenningsbeschikking aangegeven op welke 
voorzieningen de cliënt recht heeft en daarbij gelijk de benodigde aanvraagformulieren verstrekt”. 
Ook wordt antwoord gegegeven op het verzoek van de fractie van GroenLinks om direct folders mee te sturen.   
 
Wethouder Visser zegt toe nadere informatie te verstrekken over het wel of niet verwijzen van doelgroepen, 
waar nog geen ketenpartner voor is in het kader van de reïntegratieketen, naar Noorderkwartier. 
 
6. Besluitenlijst van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 8 februari 2010. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst. 
 
7. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de termijnplanning. 
 
8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
  


