
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 8 oktober 
(BSL14.0054)  
 
Aanwezig: 
 
J. Klopstra, voorzitter;  
H. Nuninga en J. Vorstman (Stadspartij Den Helder), S. Dekker en A. Hogendoorn (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 T. Biersteker 
(ChristenUnie), K. de Jager en W. Hoffman (GroenLinks), E. Kloosterhuis (Behoorlijk Bestuur), 
Z. de Nooij en C. van Driesten (Vrije Socialisten) leden; 
F. Blok, commissiegriffier; 
O. Wagner, portefeuillehouder; 
G. de Vries, ambtenaar. 
 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Klopstra, opent de vergadering.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
 
3. Vaststelling agenda. 
De voorzitter doet een ordevoorstel om de  agendapunten 7 en 8 als eerste te behandelen. De 
commissie stemt hiermee in. Naar aanleiding van het ordevoorstel vraagt mevrouw Houtveen waarom 
deze voorstellen nu pas geagendeerd zijn terwijl ze eind juli gedateerd zijn. 
De voorzitter geeft aan dit punt onder de aandacht te brengen van agendacommissie. 
 
De voorzitter geeft tevens aan dat hij de ‘procedure’ voor het voorafgaand schriftelijke indienen van 
vragen aan de portefeuillehouder onder de aandacht zal brengen van de agendacommissie.  
 
4. Voorstel tot het vaststellen van het transitieplan Sociaal Domein ’Naar een vitale 
samenleving’. 
Na bespreking van het voorstel in twee instanties doet de fractie van D66 een ordevoorstel om het 
transitieplan niet door te geleiden naar de raad. Het ordevoorstel is in meerderheid verworpen. Voor 
het ordevoorstel hebben gestemd de fracties van D66, CDA en Helder Onafhankelijk!  
 
De commissie acht het voorstel in meerderheid besluitrijp en stelt voor dit als bespreekpunt te 
agenderen voor de raadsvergadering van 20 oktober 2014. Als bespreekpunten en de mogelijk daarbij 
behorende amendementen worden onder andere aangegeven: 
- evalueren en bijsturen van het proces met betrekking tot de decentralisaties (CDA en VVD); 
- concreter maken van het transitieplan (CDA en D66); 
- indicatiestelling en algemene voorzieningen als zorgvoorzieningen (Helder Onafhankelijk!); 
- stigmatisering van de doelgroep met betrekking tot de Participatiewet (ChristenUnie); 
- beschrijven van armoede (ChristenUnie).  
  
De fracties van de Stadspartij Den Helder, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur en de Vrije Socialisten 
hebben aangegeven het voorstel als een hamerstuk te willen agenderen. Fractie Vermooten was niet 
aanwezig.  
 
Wethouder Wagner zegt voor eind december een plan toe waarin aangegeven wordt welke afspraken 
er voor 2015 worden gemaakt met betrekking tot het transformatieproces.  
 
Tevens zegt de wethouder toe een informele bijeenkomst te organiseren waarbij professor doctor 
Konst (hoogleraar preventieve geneeskunde Universiteit van Amsterdam) ingaat op de relatie tussen 
opleiding en sociale status. 
 
 
   



 
5. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015. 
De voorzitter doet, gezien het tijdstip, een ordevoorstel om dit agendapunt morgen (9 oktober 2014) te 
bespreken. Het ordevoorstel is verworpen, de commissie stelt voor om dit agendapunt rechtstreeks 
voor de raad te agenderen. 
 
Het voorstel is niet inhoudelijk besproken. De commissie heeft unaniem aangegeven het voorstel als 
bespreekpunt te agenderen voor de raadsvergadering van 20 oktober 2014.  
   
6. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening jeugdhulp 2015. 
De voorzitter doet, gezien het tijdstip, een ordevoorstel om dit agendapunt morgen (9 oktober 2014) te 
bespreken. Het ordevoorstel is verworpen, de commissie stelt voor om dit agendapunt rechtstreeks 
voor de raad te agenderen. 
 
Het voorstel is niet inhoudelijk besproken. De commissie heeft unaniem aangegeven het voorstel als 
bespreekpunt te agenderen voor de raadsvergadering van 20 oktober 2014.  
 
7. Voorstel tot het indienen van wensen en bedenkingen met betrekking tot een subsidie 
aan de GGD Hollands Noorden. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor dit als bespreekpunt te agenderen voor 
de raadsvergadering van 20 oktober 2014. De bespreekpunten (mogelijke wensen en bedenkingen) 
zijn: marktconforme huur en verkapte vorm van subsidie. 
 
8. Voorstel tot het vaststellen van de Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 
Noord-Holland Noord. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor 
de raadsvergadering van 20 oktober 2014. 
 
9. Stand van zaken Sociaal Domein. 
Dit agendapunt is niet behandeld. 
 
10. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
  
  
 
 
 


