
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijk ontwikkeling van 8 februari 2010 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer De Bruin opent de vergadering. Hij deelt mee dat op woensdag 17 februari 2010 vanaf 
19.30 uur in de bovenfoyer van Schouwburg De Kampanje een introductiebijeenkomst plaatsvindt voor alle 
kandidaat-raadsleden. De uitnodiging hiervoor is hedenmorgen verzonden. Voor de bijeenkomst dient men zich 
aan te melden bij de raadsgriffie (via griffie@denhelder.nl of 0223-678105). 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.   
 
3. Vaststelling agenda. 
Mevrouw Kaamer van Hoegee stelt voor agendapunt 7 (Initiatiefvoorstel van de fractie van Progressief 
Den Helder) van de agenda af te voeren. De commissie gaat in meerderheid niet akkoord met dit voorstel. De 
agenda is overigens ongewijzigd vastgesteld.  
 
4. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 1.500.000,-- voor 
 nieuwbouw van het zwembad. 
De heer Hendriksen (Olco) geeft een korte presentatie over de nieuwbouw van het zwembad. 
 
De commissie adviseert de raad in meerderheid positief over het voorstel. De fracties van 
Progressief Den Helder en de Stadspartij Den Helder hebben aangegeven het punt als bespreekpunt te willen 
agenderen. Bespreekpunten zijn onder andere de voortgangscontrole met betrekking tot de financiën, de 
intentieverklaringen en de specificatie van het voorbereidingskrediet. 
Op basis hiervan stelt de commissie voor het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering 
van 15 februari 2010. 
 
Wethouder Smit zegt toe een specificatie van het voorbereidingkrediet en het tijdpad met betrekking tot de 
nieuwbouw van het zwembad ter inzage te leggen in de lees- en fractiekamer.  
 
5. Voorstel tot het aangaan van de meerjarige raamovereenkomst Helder Werk. 
De commissie heeft niet tot een advies kunnen komen over het al dan niet uiten van wensen en bedenkingen 
met betrekking tot het voorstel. De commissie heeft wel in meerderheid aangegeven de rol van Noorderkwartier 
in de raamovereenkomst nader te willen bespreken. De fractie van Progressief Den Helder heeft een aantal 
amendementen aangekondigd. 
Op basis hiervan stelt de commissie voor het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering 
van 15 februari 2010. 
 
Wethouder Kragt zegt toe het rapport van de rekenkamer Alkmaar met betrekking tot WNK bedrijven morgen 
(9 februari 2010) ter inzage te leggen in de lees- en fractiekamer. Ook zegt de wethouder een nadere 
verduidelijking toe met betrekking tot de pensioenopbouw van mensen die zijn overgegaan naar WNK bedrijven. 
  
6. Voorstel de Wmo-bestemmingsreserve aan te wenden ter dekking van de taakstelling op 
 maatschappelijke instellingen voor de jaargangen 2011 en 2012. 
De commissie heeft niet tot een advies kunnen komen. Een deel van de commissie heeft hierbij aangegeven 
dat het aanwenden van geld, dat gereserveerd is voor de Wmo, niet gebruikt moet worden ter dekking van de 
taakstelling op maatschappelijke instellingen.     
Op basis hiervan stelt de commissie voor het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering 
van 15 februari 2010. 
 
7. Initiatiefvoorstel van de fractie van Progressief Den Helder tot het vaststellen van de Verordening 
 Cliëntenparticipatie Wmo 2010 Den Helder. 
De commissie heeft niet tot een advies kunnen komen. De fracties van de PvdA, de VVD en het CDA hebben 
aangegeven geen behoefte te hebben aan agendering van het voorstel voor de raadsvergadering. De overige 
fracties hebben aangegeven het voorstel nader in de raadsvergadering te willen bespreken. Hierbij dient onder 
andere aan de orde te komen wat de consequenties zijn van dit voorstel ten opzichte van de huidige 
participatiestructuur.  
Op basis hiervan stelt de commissie voor het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering 
van 15 februari 2010. 
 
 
 



8. Besluitenlijst van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 25 januari 2010. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst. 
 
9. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de termijnplanning. 
 
10. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 


