
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappeli jke ontwikkeling van 24 september 2012  
(IR12.0281)  
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Pastoor, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij geeft een korte 
toelichting op de nieuwe werkwijze van de raad en de consequenties daarvan voor de 
raadscommissies. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Presentatie aanvraag Incidenteel Aanvullende Uitkering 2011. 
In juli 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders een aanvraag ingediend voor de 
Incidenteel Aanvullende Uitkering 2011 (IAU). Deze uitkering is bedoeld om incidentele tekorten van 
meer dan 10% op het budget als bedoeld in artikel 69 WWB op te vangen. De heer Geugies (Bureau 
Nautus; adviesbureau sociale zekerheid) die de aanvraag van de gemeente begeleidt geeft een 
presentatie en beantwoord vragen van de commissieleden.  
 
5. Voorstel tot het vaststellen van de Notitie Tegenprestatie naar vermogen. 
De commissie acht het voorstel in meerderheid besluitrijp en stelt voor dit te agenderen voor de 
raadsvergadering van 8 oktober 2012. De fractie van GroenLinks overweegt een amendement in te 
dienen met de strekking dat vrijwilligerswerk ingezet kán worden als tegenprestatie. De fractie van de 
ChristenUnie overweegt een amendement in te dienen om mantelzorgers vrij te stellen van 
tegenprestatie.  
 
De fractie van de PvdA geeft als bespreekpunten aan: het kwantificeren van de kenmerken van de 
tegenprestatie; het verhelderen van de groepen die een tegenprestatie moeten leveren. De fractie van 
GroenLinks geeft als bespreekpunten aan: dat er geen sanctie mag zijn als de match bij het uitvoeren 
van de tegenprestatie mislukt; dat er geen dwang mag zijn voor het leveren van een tegenprestatie 
voor mantelzorgers die zorgplicht hebben; dat vrijwilligerswerk kan worden gezien als tegenprestatie. 
Op basis van het vorenstaande wordt voorgesteld het voorstel als bespreekpunt te agenderen. 
 
6. Voorstel tot het vaststellen van de regionale uitgangspunten opgenomen in het 
visiedocument 'Meedoen en iets betekenen' Regio Kop van Noord-Holland over de 
decentralisatie van AWBZ begeleiding naar Wmo. 
Wegens het late tijdstip is dit onderwerp niet behandeld. De commissie besluit het onderwerp door te 
schuiven naar de commissie van 8 oktober 2012. 
 
7. Besluitenlijst van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 10 september 2012. 
De besluitenlijst is ter kennisname. 
 
8. Termijnplanning. 
De termijnplanning is ter kennisname.  
 
9. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.  
 
 
 


