
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 22 september 
(BSL14.0043)  
 
Aanwezig: 
 
J. Klopstra, voorzitter;  
H. Nuninga en D. Groot (Stadspartij Den Helder), S. Dekker (VVD), F.C. Klut en 
P. M. van Dooren (D66), S. Houtveen en B. van Rijswijk (CDA), R. Brederveld en R. Post (Helder 
Onafhankelijk!), P. van Riessen (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), leden; 
F. Blok, commissiegriffier; 
O. Wagner, portefeuillehouder; 
 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Klopstra, opent de vergadering. De heer Klopstra brengt de werkbezoeken van 
de commissie aan dnoDoen (op 25 september) en Noorderkwartier (op 2 oktober) onder de aandacht.  
 
De heer Klut geeft aan dat de presentatie van de informatieavond van 4 september nog niet is 
verspreid. Deze wordt alsnog verspreid. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Stand van zaken Sociaal Domein. 
De voorzitter geeft in het kort het tijdpad aan voor de komende weken met betrekking tot de 
besluitvorming rondom het Sociaal Domein.  
Mevrouw Kersbergen, de heer Charante en mevrouw Torringa geven over de veranderingen in het 
beleidsveld met betrekking tot de Participatiewet. De presentatie wordt toegevoegd aan het 
raadsinformatiesysteem. 
 
De heer Klut vraagt aan welke criteria het Rijk de uitvoering van de verordeningen in het kader van de 
Participatiewet toetst. De wethouder geeft aan dit na te vragen. 
Verder geeft de wethouder aan dat de antwoorden op de vragen met betrekking tot de motivering 
herindicering thuiszorg (Vrije Socialisten), financiële gegevens met betrekking tot het RAKC (CDA) en 
de vragen van de Stadspartij Den Helder met betrekking tot de herindicering zo spoedig mogelijk 
volgen. 
 
De wethouder zegt toe dat er komende dinsdag een voorstel aan het college van burgemeester en 
wethouders wordt aangeboden met betrekking tot een aanvraag bij het Rijk voor extra middelen voor 
huishoudelijke hulp 2015 en 2016.  
  
5. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


