
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 24 november 
(BSL14.0065)  
 
Aanwezig: 
 
J. Klopstra, voorzitter;  
H. Nuninga en D. Groot (Stadspartij Den Helder), S. Dekker en A. Hogendoorn (VVD), F.C. Klut en 
P. M. van Dooren (D66), S. Houtveen (CDA), R. Post (Helder Onafhankelijk!), P. van Riessen en  
P. de Vrij (PvdA), D. Polonius en J.M. van Dam (ChristenUnie), K. de Jager en W. Hoffman 
(GroenLinks), E. Kloosterhuis (Behoorlijk Bestuur), Z. de Nooij (Vrije Socialisten) en M. Vermooten 
(fractie Vermooten) leden; 
F. Blok, commissiegriffier; 
O. Wagner, portefeuillehouder; 
R. Schuit, C. Mica, M. Kersbergen, ambtenaren. 
 
 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Klopstra, opent de vergadering.  
 
De voorzitter brengt de uitnodiging voor het bezoek aan Stichting Kinderopvang Den Helder - Texel op 
woensdag 26 november nogmaals onder de aandacht van de commissieleden. Commissieleden die 
deel willen nemen worden verzocht zich alsnog aan te melden. 
 
De heer Vermooten geeft aan dat hij wegens zijn betrokkenheid bij de Lokale Omroep Stichting niet 
zal deelnemen aan de bespreking van dit agendapunt.  
        
2. Spreekrecht burgers. 
De heer Boutkan (hoofdredacteur Lokale Omroep Stichting) spreekt in over agendapunt 4 het  
voorstel tot het goedkeuren van de wijziging van de statuten van De Lokale Omroep Stichting. 
  
De heer Bot (voorzitter stuurgroep Drooghe Bol) spreekt in over agendapunt 5 het beschikbaar stellen 
van een krediet van € 250.000,- voor het realiseren van ruimten ten behoeve van kinderopvang.   
 
Mevrouw Andreae (Stichting Kinderopvang Den Helder - Texel) spreekt in over agendapunt 5 het 
beschikbaar stellen van een krediet van € 250.000,- voor het realiseren van ruimten ten behoeve van 
kinderopvang.  
 
3. Vaststelling agenda. 
De fractie van D66 heeft op grond van artikel 17a van de Verordening op de raadscommissies een 
actuele vraag met betrekking tot opvang uitgeprocedeerde asielzoekers. Deze vraag wordt als laatste 
punt aan de agenda toegevoegd. 
 
De agenda is verder ongewijzigd vastgesteld.  
 
Ter advisering 
 
4. Voorstel tot het goedkeuren van de wijziging van de statuten van  
De Lokale Omroep Stichting. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor 
de raadsvergadering van 1 december 2014. 
 
De fractie Vermooten heeft niet deelgenomen aan de beraadslagingen over dit voorstel.  
 
5. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 250.000,- voor het realiseren 
van ruimten ten behoeve van kinderopvang. 
De commissie acht het voorstel niet besluitrijp. Het voorstel wordt daarom niet doorgeleid naar de 
raad. De commissie geeft onder andere aan dat niet duidelijk wordt waarom de voorliggende keuze 



gemaakt wordt en waarom er middelen beschikbaar gesteld worden terwijl er een private investeerder 
is. Tevens zijn de technische vragen onbeantwoord gebleven.  
 
6. Stand van zaken Sociaal Domein. 
Mevrouw Schuit geeft een presentatie over de resultaten van de pilot wijkteams en de positionering en 
inrichting van wijkteams in Den Helder. 
Naar aanleiding hiervan geeft de commissie aan dat zij wil beschikken over de onderliggende stukken 
die hebben geleid tot datgene wat nu gepresenteerd wordt. 
Wethouder Wagner zegt toe de presentatie en de onderbouwing hiervan en aanvullende informatie 
aan de commissieleden beschikbaar te stellen. In een later stadium zal dit punt opnieuw besproken 
worden.    
 
De beantwoording van de (aanvullende) vragen van de fractie van D66 naar aanleiding van de 
beantwoording van de vragen in de commissievergadering van 8 oktober jl. worden schriftelijk 
verspreid.  
 
7. Actuele vraag fractie D66 over uitgeprocedeerde asielzoekers. 
De fractie van D66 heeft een actuele vraag met betrekking tot uitgeprocedeerde asielzoekers. 
 
Wethouder Wagner geeft aan dat het Rijk primair verantwoordelijk is en geeft aan dat deze kwestie 
morgen ook in het college wordt besproken.  
Een aantal fracties verzoekt de burgemeester om voor 1 december met een standpunt te komen.  
 
8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


