
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 20 januari 2014 
(BSL14.0004)  
 
Aanwezig: 
 
A.A.J. Jellema, voorzitter;  
R. Bruin en P. Dassen (VVD), G. de Vries en F. Klut (D66), T. van der Paard (PvdA),  
G. Duijvelshoff en K. Bazen (CDA), P. Reenders en M. Karhof (Stadspartij Den Helder), D. Polonius 
(ChristenUnie), M. Hoekstra- Timmers en M. Boessenkool (GroenLinks), E. Kloosterhuis (Behoorlijk 
Bestuur), D. Pastoor (Vrije Socialisten), R. Post en C.J. de Kleijn (Helder Onafhankelijk!), leden; 
F. Blok, commissiegriffier; 
W. Turnhout- van den Bosch, portefeuillehouder 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, mevrouw Jellema, opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
De bijeenkomsten voor de leden van de commissie maatschappelijke ontwikkeling van woensdag 22 
januari (uitvoering motie Helder Onafhankelijk!; huishoudelijke hulp) en donderdag 23 januari 
(uitvoering motie PvdA; lokale beleidsvisie uitvoeringsdocument met ‘Kop en Schouders’) bij afdeling 
Publiekszaken worden door de voorzitter onder de aandacht gebracht. 
 
Naar aanleiding van een vraag van mevrouw Post over de bijeenkomst van woensdag 22 januari  
geeft wethouder Turnhout- van den Bosch aan waarom is gekozen voor een ‘niet openbare’ 
bijeenkomst.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
  
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening eigen bijdrage maatschappelijke 
opvang en vrouwenopvang. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor 
de raadsvergadering van 27 januari 2014. De fractie van de Vrije Socialisten en Behoorlijk Bestuur 
heeft aangegeven eerst nog met vragen richting het college van burgemeester en wethouder te 
komen alvorens een standpunt te nemen. 
  
De fractie Trots 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. De heer Klut geeft aan dat er op dit moment geen mededelingen zijn.  
 
6. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.  
 
 
 


