
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijk ontwikkeling van 31 mei 2010 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Koning 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 vaststellen van de nota Dierenwelzijn. 
De commissie adviseert de raad unaniem positief over het voorstel en stelt daarbij voor het voorstel te 
agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 7 juni 2010.  
 
De wethouder zegt toe via een memo voorafgaand aan de raadsvergadering uitsluitsel te geven over wat de 
relatie is van sociale minima en het bijstandsniveau alsmede over welke dieren in de Helderse vallei komen. 
 
5. Voorstel tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen over het voorgenomen besluit van 

het college van burgemeester en wethouders om een bedrag van € 255.000 beschikbaar te stellen 
voor een eventueel exploitatietekort van het MFC Nieuw Den Helder. 

De commissie adviseert de raad in meerderheid geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken tegen het 
voorgenomen besluit van het college van burgemeester en wethouders om een bedrag van € 255.000 
beschikbaar te stellen voor een eventueel exploitatietekort van het MFC Nieuw Den Helder.  
 
De commissie stelt daarbij in meerderheid voor het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de 
raadsvergadering van 7 juni 2010. De fracties van de SP, Stadspartij Den Helder, Behoorlijk bestuur en TROTS 
nemen het voorstel eerst nog terug voor fractieberaad.  
 
De wethouder zegt toe jaarlijks het beschikbare bedrag te monitoren en de raad daarover via bijvoorbeeld een 
raadsinformatiebrief te informeren.  
 
6. Besluitenlijst van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 10 mei 2010. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst. 
 
7. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de termijnplanning. 
 
De heer Klut (D66) vraagt aandacht voor de drie onderwerpen, waar achter is opgenomen ‘n.v.t.’. De heer 
Koning (voorzitter) zegt toe deze punten in de agendacommissie aan de orde te stellen, zodat deze concreet in 
de planning met data worden opgenomen. 
 
Mevrouw Kolhorn (CDA) vraagt wanneer zij antwoord krijgt op haar vraag naar het doelgroepenoverzicht, waar 
nog geen ketenpartner voor is (toezegging van wethouder Visser tijdens de vorige commissievergadering).  
 
8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 


