
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 6 oktober 
(BSL14.0052)  
 
Aanwezig: 
 
F.C. Klut, voorzitter;  
H. Nuninga en J. Vorstman (Stadspartij Den Helder), S. Dekker en K. Visser (VVD), G. de Vries en 
P. M. van Dooren (D66), S. Houtveen en B. van Rijswijk (CDA), R. Brederveld en R. Post (Helder 
Onafhankelijk!), P. van Riessen en P. de Vrij (PvdA), D. Polonius en A. van Dam (ChristenUnie), 
K. de Jager en W. Hoffman (GroenLinks), E. Kloosterhuis (Behoorlijk Bestuur), Z. de Nooij en  
C. van Driesten (Vrije Socialisten), M. Vermooten (fractie Vermooten) leden; 
F. Blok, commissiegriffier; 
G. Visser, portefeuillehouder; 
G. de Vries en A. Torringa, ambtenaren. 
 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Klut, opent de vergadering. Hij geeft aan dat agendapunten 4 en 5 het intrekken 
van verordeningen betreft en stelt daarom voor deze verordeningen zonder discussie van een advies 
te voorzien. Agendapunten 11 en 12 betreffen verordeningen die inhoudelijk niet aangepast zijn; de 
aanpassingen hebben betrekking op de juridische grondslag en de verwijzingen. De voorzitter stelt 
daarom voor om ook deze verordeningen zonder, of en zeer korte bespreking, van een advies te 
voorzien. 
De commissie stemt in met bovenstaande.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer Abbenes (FNV) spreekt in over de verordeningen met betrekking tot de Participatiewet.  
 
3. Vaststelling agenda. 
Met inachtneming van de mededelingen bij agendapunt 1 wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ter advisering 
 
De adviezen met betrekking tot de agendapunten 4 tot en met 12 zijn onder voorbehoud van de 

behandeling van het Transitieplan Sociaal Domein ‘Naar een vitale samenleving’ in de 
commissievergadering van 8 oktober 2014.  

 
4. Voorstel tot het intrekken van de Toeslagenverordening 2012-2. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor 
de raadsvergadering van 20 oktober 2014.  
 
5. Voorstel tot het intrekken van de Verordening Maatschappelijke participatie 2012. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor 
de raadsvergadering van 20 oktober 2014.  
 
6. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Individuele inkomenstoeslag 
Participatiewet. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor dit als bespreekpunt te agenderen 
voor de raadsvergadering van 20 oktober 2014. Als bespreekpunt wordt aangegeven het percentage 
van datgene wat onder een laag inkomen wordt verstaan (artikel 5 lid 2).  
 
Wethouder Visser zegt toe uit te zoeken wat de financiële consequenties zijn van het verhogen van 
het percentage van wat onder een laag inkomen wordt verstaan van 100% naar 110%, 120% of 130% 
(artikel 5 lid 2).   
 
 
 
 
 



7. Voorstel tot het vaststellen van de Re-integratieverordening Participatiewet. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor dit als bespreekpunt te agenderen 
voor de raadsvergadering van 20 oktober 2014. Als bespreekpunt wordt onder andere genoemd de 
duur van het scholingstraject (artikel 12 lid 2). 
 
Wethouder Visser zegt toe een overzicht te geven van het aantal proefplaatsingen.  
  

8. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Individuele studietoeslag. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor 
de raadsvergadering van 20 oktober 2014.  
 
9. Voorstel tot het vaststellen van de Afstemmingsverordening Participatiewet. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor dit als bespreekpunt te agenderen 
voor de raadsvergadering van 20 oktober 2014. Als bespreekpunten worden onder andere 
aangegeven: 
- de verlaging van de bijstandsnorm met 100% (artikel3); 
- het zich niet onderwerpen aan een noodzakelijke behandeling van medische aard (artikel 9 lid d). 
 
De fractie van D66 kondigt met betrekking tot ‘het zich niet onderwerpen aan een noodzakelijke 
behandeling van medische aard’ (artikel 9 lid d) een amendement aan.  
 
Wethouder Visser zegt toe uit te zoeken of de tekst: ‘het zich niet onderwerpen aan een noodzakelijke 
behandeling van medische aard’ (artikel 9 lid d) toegestaan is.  
 
10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Tegenprestatie Participatiewet. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor dit als bespreekpunt te agenderen 
voor de raadsvergadering van 20 oktober 2014. Als bespreekpunten worden onder andere 
aangegeven de duur en omvang van de tegenprestatie en arbeidsverdringing. 
 
11. Voorstel tot het vaststellen van de Handhavingsverordening Participatiewet IOAW en 
IOAZ. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor 
de raadsvergadering van 20 oktober 2014.  
  
12. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening verrekening  bestuurlijke boete bij 
recidive  Participatiewet. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor 
de raadsvergadering van 20 oktober 2014.     
 
Ter bespreking 
 
13. Stand van zaken Sociaal Domein. 
Wethouder Visser geeft op een vraag van mevrouw Van Dooren aan dat verordeningen in het 
algemeen zo spoedig mogelijk aan de raad worden aangeboden.  
 
Mevrouw Van Dooren geeft een korte terugblik  op de inloopmiddag decentralisaties Sociaal Domein 
van vrijdag 3 oktober.     
 
14. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.  
 
 
 


