
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 12 mei 2014 
(BSL14.0022)  
 
Aanwezig: 
 
P.R. Reenders, voorzitter;  
M. Karhof en H. Nuninga (Stadspartij Den Helder), S. Dekker (VVD), P. Lansdorp en F. Klut (D66), 
S. Houtveen en J. van Kempen (CDA), R. Post en R. Brederveld (Helder Onafhankelijk!), P. van 
Riessen (PvdA), D. Polonius (ChristenUnie), K. de Jager en W. Hoffman (GroenLinks), E. Kloosterhuis  
(Behoorlijk Bestuur), Z. de Nooij (Vrije Socialisten), leden; 
F. Blok, commissiegriffier; 
K. Visser portefeuillehouder 
G. De Vries, afdelingsmanager PBZ 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Reenders, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Omdat het de 
eerste commissievergadering van deze raadsperiode is, geeft de heer Reenders een korte toelichting 
op de werkwijze van de commissie. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
  
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Voorstel om tot 2018 eenmalig een bedrag van € 687.150 beschikbaar te stellen voor 
desintegratiekosten met betrekking tot vestiging van het Regionaal Administratie- en 
Kenniscentrum in Schagen. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp. Op voorspraak van de fracties van Helder Onafhankelijk!, 
de ChristenUnie, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur en de Vrije Socialisten wordt het voorstel 
geagendeerd als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 19 mei 2014 waarbij de volgende 
bespreekpunten aan de orde komen: 

- wáár zit de kennis op inhoudelijk gebied; 
- verschillen tussen het bidbook van Schagen en Den Helder; 
- werkwijze RAKC; 
- locatie keuze; 
- financiering; 
- aspecten met betrekking tot de motie van de ChristenUnie.    

 
De fracties van de Stadspartij Den Helder, VVD, D66, CDA en de PvdA zijn van mening dat het 
voorstel als hamerpunt kan worden behandeld. 

  

5. Stand van zaken Sociaal Domein 
Wethouder Visser geeft een korte toelichting op de onderwerpen met betrekking tot Jeugdzorg, WWB 
en Huishoudelijke hulp. 
 
Mevrouw Post vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de pilot jeugdzorg en de wijkteams. 
Wethouder Visser geeft hierop aan dat beide onderwerpen op termijn ter bespreking aan de 
commissie worden voorgelegd. 
 
De heer Nuninga wijst de commissieleden op een brief van de rijksoverheid van 5 maart 2014 met 
betrekking tot wijkverpleegkundige zorg.  
 
6. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.  
 
 


