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Oproep voor de vergadering van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van de 
gemeente Den Helder op maandag 2 juni 2014 om 19.30 uur in de Plaza van het stadhuis van 
Den Helder. 
 
Voorzitter:  J. Klopstra  
Commissiegriffier:  F. Blok 
 

 

 

 

A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR14.0050 

 
Ter advisering 
 
004 Voorstel met betrekking tot de jaarstukken 2013 van de  

GGD Hollands Noorden. 
 
De raad wordt gevraagd de zienswijze op de jaarstukken 2013 vast te 
stellen en deze in te dienen bij het Algemeen Bestuur van de GGD Hollands 
Noorden. 
De commissie dient de raad hierover te adviseren. 

RVO14.0051 

 
005 Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de begroting 2015 van de 

GGD Hollands Noorden. 
 
De raad wordt gevraagd de zienswijze op de begroting 2015 van de GGD 
Hollands Noorden vast te stellen en in te dienen bij het Algemeen Bestuur 
van de GGD Hollands Noorden. Tevens wordt voorgesteld een loon- en 
prijsindexering voor de GGD in 2015 in de begroting op te nemen van 
0,0575% ten opzichte van 2014.  
De commissie dient de raad hierover te adviseren. 
 

RVO14.0056 

 
006 Voorstel met betrekking tot de jaarstukken 2013 van de 

Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van 
Noord-Holland. 
 
De raad wordt gevraagd de zienswijze op de jaarstukken 2013 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van  
Noord-Holland vast te stellen en in te dienen bij het Algemeen Bestuur van 
de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van 
Noord-Holland. 
De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren. 
 

RVO14.0043 

 



¥ 

 
 
Oproep voor de vergadering van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van de 
gemeente Den Helder op maandag 2 juni 2014 om 19.30 uur in de Plaza van het stadhuis van 
Den Helder. 
 
Voorzitter:  J. Klopstra  
Commissiegriffier:  F. Blok 
 

 

 

 

A G E N D A 
 

 

Ter bespreking 
 
007 Stand van zaken Sociaal Domein. 

 
In iedere vergadering van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling 
wordt een stand van zaken gegeven door de wethouder over de 
ontwikkelingen en voortgang met betrekking tot de transities in het Sociaal 
Domein. Tevens  wordt een presentatie gegeven over de ontwikkelingen 
rond de pilot met betrekking tot de sociale wijkteams in twee wijken.     

 

 
008 Sluiting. 

 
 

 


