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Aanwezig: 
 
D.R. Pastoor, voorzitter;  
R. Bruin (VVD), G. de Vries en F. Klut (D66), T. van der Paard en A. Jellema (PvdA),  
G. Kolhorn- Blijleven (CDA), P. Reenders en M. Karhof (Stadspartij Den Helder), T. Biersteker- Giljou 
en D. Polonius (ChristenUnie), C.J. Dol- Cremers en M. Boesenkool (GroenLinks), E. Kloosterhuis en 
M. Wouters (vanaf 21.50 uur) (Behoorlijk Bestuur), R. Post en P. Bakker (Helder Onafhankelijk!), 
leden; 
F. Blok, commissiegriffier; 
W. Turnhout- van den Bosch en K. Visser, portefeuillehouders. 
Ph. Salm, gemeentesecretaris  
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Pastoor, opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
4. Voorstel met betrekking tot financiering Adviseur Kunst & Cultuur en Cultuurmakelaar 
2013 en 2014. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor 
de raadsvergadering van 13 januari 2014. De fracties van de PvdA en Behoorlijk Bestuur hebben 
aangegeven met een stemverklaring te komen. 
  
De fracties van Trots en de Vrije Socialisten waren niet aanwezig.    
 
 
5. Voorstel tot het vaststellen van het uitvoeringsdocument ’Met Kop en Schouders’, 
uitwerking van de strategische visie op de drie transities en de transformatie binnen het 
Sociaal Domein Kop van Noord-Holland, 2013. 
De commissie acht het voorstel in meerderheid besluitrijp en stelt voor dit als bespreekpunt te 
agenderen voor de raadsvergadering van 13 januari 2014. Door verschillende fracties zijn moties en 
amendementen aangekondigd.  

 

De fracties van Trots en de Vrije Socialisten waren niet aanwezig.   
 
 
6. Stand van zaken Sociaal Domein. 
De voorzitter stelt de in de raad van 16 december 2013 aangenomen motie in het kader van Sociaal 
Domein aan de orde. Hij vraagt aan de commissie hoe beslispunt c. van de motie: “met de 
raadscommissie op interactieve wijze te komen tot een kadernota sociaal domein ten bate van een 
lokale beleidsvisie” ingevuld moet worden gezien de korte tijd die er rest tot het einde van de 
bestuursperiode. De voorzitter stelt daarom voor de leden van de (voormalige) klankbordgroep 
hiermee te belasten eventueel aangevuld met een lid uit de coalitie en een lid uit de oppositie. 
 
De commissie geeft in meerderheid aan vast te houden aan een commissiebrede invulling. Op 
initiatief van het college van burgemeester en wethouders worden de leden van de commissie 
Maatschappelijke ontwikkeling op korte termijn uitgenodigd voor een eerste bijeenkomst.   
    
7. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.  
 
 


