
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 8 september 
(BSL14.0041)  
 
Aanwezig: 
 
F.C. Klut, voorzitter;  
H. Nuninga en J. Vorstman (Stadspartij Den Helder), K. Visser en S. Dekker (VVD), G. de Vries en 
P. M. van Dooren (D66), S. Houtveen en R. Slort (CDA), O.P. Visser en R. Post (Helder 
Onafhankelijk!), T. van der Paard en B. Spandaw (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; 
O. Wagner portefeuillehouder; 
 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Klut, opent de vergadering en heet iedereen welkom. De voorzitter deelt mee 
dat per commissie een zogenoemde informatieve “citytour” georganiseerd wordt langs de voor de 
betreffende commissie relevante instellingen/voorzieningen. Commissieleden kunnen hiertoe 
onderbouwde suggestie met daarin aangegeven de voorziening/instelling, locatie en reden indienen 
bij de raadsgriffie. De eerste bezoeken staan al min of meer vast; 25 september bij  dnoDoen en 
2 oktober bij Noorderkwartier in Schagen. 
 
Verder deelt de voorzitter mee dat een aantal leden uit de commissie Maatschappelijke ontwikkeling 
mee kan denken over het monitoren van resultaten en effecten binnen het sociaal domein. Indien men 
hiervoor interesse heeft kan men zich aanmelden bij de raadsgriffie.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer Abbenes (Abvakabo FNV afdeling Den Helder) spreekt in over agendapunt 4, Indicatiestelling 
Huishoudelijke Zorg. 
Mevrouw Synesael (Red de zorg Den Helder) spreekt in over agendapunt 4, Indicatiestelling 
Huishoudelijke Zorg.   
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Indicatiestelling Huishoudelijke Zorg. 
Op 22 juli 2014 heeft de Rechtbank Gelderland een uitspraak gedaan over een gemeente die uren 
huishoudelijk zorg normeerde en terugdraaide. De fractie van Helder Onafhankelijk! wil draagvlak 
creëren om een evaluatie vorm te geven over de ontstane situatie ten gevolge van de korting op de 
uren huishoudelijke zorg. 
 
Naar aanleiding van de discussie tussen de commissieleden en de wethouder geeft een meerderheid 
van de commissie aan zich te kunnen vinden in een evaluatie die voor het zomerreces van 2015 wordt 
voorgelegd aan de commissie.  
De wethouder heeft aangegeven de vragen van de Stadspartij Den Helder schriftelijk te 
beantwoorden.  
 
5. Stand van zaken Sociaal Domein. 
Mevrouw Visser en de heer Slaats  geven een presentatie over de stand van zaken met betrekking tot 
de veranderingen in het beleidsveld Jeugd en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De 
presentatie wordt toegevoegd aan het raadsinformatiesysteem. 
 
Naar aanleiding van de presentatie beantwoorden wethouder Wagner, mevrouw Visser en 
de heer Slaats vragen vanuit de commissie.  
 
6. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


