
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 10 maart 2014 
(BSL14.0015)  
 
Aanwezig: 
 
D.R. Pastoor, voorzitter;  
R. Bruin en P. Dassen (VVD), P. Schilt (Trots), G. de Vries en F. Klut (D66), T. Rijnten (PvdA),  
G. Duijvelshoff en M. Bakker (CDA), P. Reenders en M. Karhof (Stadspartij Den Helder), T. Biersteker 
en D. Polonius (ChristenUnie), N. Dol (GroenLinks), E. Kloosterhuis en M. Wouters (Behoorlijk 
Bestuur), R. Post (Helder Onafhankelijk!), leden; 
F. Blok, commissiegriffier; 
W. Turnhout- van den Bosch, portefeuillehouder 
G. De Vries, afdelingsmanager PBZ 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Pastoor, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Omdat het de laatste 
commissievergadering van deze raadsperiode betreft deelt de heer Pastoor stroopwafels uit. Tevens 
dankt hij de commissiegriffier voor de ondersteuning tijdens deze raadsperiode en overhandigt hem 
bloemen.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
  
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Voorstel tot het vaststellen van het Regionaal Transitie Arrangement (RTA) Jeugd voor 
de Kop van Noord-Holland en de Concretisering RTA. 
De commissie acht het voorstel in meerderheid besluitrijp en stelt voor dit als bespreekpunt te 
agenderen voor de raadsvergadering van 17 maart 2014. De verschillende fracties hebben de 
wijkteams en de financiën als bespreekpunten genoemd.  
 
De fractie van de Vrije Socialisten was niet aanwezig.  
 
5. Stand van zaken Sociaal Domein. 
De aangestelde klankbordgroepleden met betrekking tot de transities in het Sociaal Domein hebben 
aangegeven in elke commissievergadering van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling een 
stand van zaken te willen geven over de ontwikkelingen en voortgang met betrekking tot de transities 
in het Sociaal Domein. Mevrouw Biersteker deelt mee dat de klankbordgroep zichzelf heeft 
opgeheven.  
 
De commissie geeft aan dat het onderwerp ‘Stand van Zaken Sociaal Domein’ wel elke vergadering 
geagendeerd moet blijven staan. De heer De Vries geeft de laatste stand van zaken met betrekking 
tot het Regionaal Administratie en Kenniscentrum.    
  
6. Stand van zaken Stichting Meerwerf Basisscholen. 
In de raadsvergadering van 28 januari 2013 is een motie aangenomen waarin het college van 
burgemeester en wethouders wordt opgedragen het geschonden vertrouwen tussen de leden van de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de algemene directie en het bestuur van Stichting 
Meerwerf Basisscholen te herstellen.  
Een meerderheid van de commissie geeft aan dat er op dit moment geen reden meer is om per 
kwartaal een stand van zaken te geven met betrekking tot Stichting Meerwerf Basisscholen. Zodra 
daartoe aanleiding is zal de commissie door de wethouder geïnformeerd worden. Het voorstel met 
betrekking tot wijziging van de statuten wordt vanzelfsprekend aan commissie en raad voorgelegd.  
 
7. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.   
 
 


