
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 8 mei 2017 
(BSL17.0022) 
 
Aanwezig: 
H. Nuninga en M.W.B. Karhof (Stadspartij Den Helder), R.N. Bruin en A. Hogendoorn (VVD),  
F.C. Klut (D66), G. Duijvelshoff-Ufkes en S.H.M. Houtveen (CDA), B.P. Spandaw en P. de Vrij (PvdA), 
T.C. Polonius-Padmore (ChristenUnie), C.J. Dol-Cremers en K. de Jager (GroenLinks), K. van 
Driesten (Vrije Socialisten), M. Vermooten (fractie Vermooten), R. van Wamel (Behoorlijk Bestuur), R. 
Post (Sociaal Lokaal) en J. Vorstman (Beter voor Den Helder). 
 
Voorzitter:  J. Klopstra  
Commissiegriffier: M. Versteeg 
Wethouder:  P.J.R. Kos en F.F. van der Paard 
 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Er zijn geen insprekers. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
Presentatie 
 
4. Presentatie onderzoeksresultaten effectiviteit zorg aan en ondersteuning van kwetsbare 

gezinnen in Den Helder. 
Mevrouw Deursen, Programmadirecteur Integraal Toezicht Jeugdzaken en de heer Nieuwenhuisen, 
Senior Inspecteur Toezicht Sociaal Domein, geven een presentatie over de resultaten van het 
onderzoek van vijf samenwerkende toezichthoudende rijksinspecties naar de effectiviteit van de zorg 
aan en ondersteuning van kwetsbare gezinnen in Den Helder. 
 
Wethouder Kos geeft naar aanleiding van de bespreking aan dat hij in september 2017 het verbeter- 
en ontwikkelplan inhoudelijk met de commissie wil bespreken. 
 
Ter bespreking 
 
5. Bestuursrapportages Sociaal Domein: vierde kwartaal 2016 en eerste kwartaal 2017. 
De commissie bespreekt de bestuursrapportages. Wethouder Kos beantwoordt vervolgens de door de 
commissie gestelde vragen. Naar aanleiding daarvan geeft wethouder Kos aan het 
beschermingsbewind in de commissievergadering van 29 mei met de commissie te willen bespreken. 
Verder geeft wethouder Kos aan de vraag over andere oorzaken van instroom van cliënten voor 
inkomensvoorzieningen, gesteld door de fractie van Sociaal Lokaal, schriftelijk te zullen 
beantwoorden. 
 
Wethouder Kos is voornemens een informatieavond te organiseren over o.a. de veranderagenda van 
het sociaal domein. 
 
6.  Stand van zaken Sociaal Domein. 
Wethouder Kos geeft de stand van zaken van het Sociaal Domein weer.  
 
7.  Nota Armoedebeleid 2017-2020. 
De commissie acht het voorstel in meerderheid besluitrijp en adviseert in meerderheid het voorstel te 
agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 22 mei 2017. Hierbij zijn de volgende 
bespreekpunten naar voren gebracht: 
- voorkomen armoedeval; 
- draagkrachtregeling; 
- dierenwelzijn; 
- betrekken van ouderen in de nota; 
- beschermingsbewind. 



 
Amendementen over de volgende onderwerpen zijn aangekondigd: 
- draagkrachtregeling (fracties van D66 en GroenLinks); 
- dierenwelzijn (fracties van GroenLinks en Vermooten); 
- betrekken van ouderen in de nota (fractie van de Vrije Socialisten); 
- armoedeval (fractie van GroenLinks); 
- beschermingsbewind (fractie van GroenLinks). 
 
Wethouder Van der Paard zegt toe het voorstel van de fractie van D66 over compensatie van de 
armoedeval te zullen meenemen. Ook zegt zij toe de nog openstaande technische vragen schriftelijk 
te zullen beantwoorden. 
 
Verder kondigt de wethouder aan dat er op 29 mei in deze commissie een presentatie zal 
plaatsvinden over beschermingsbewind. 
 
8. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor vervangende huisvesting VSO 

school De Spinaker. 
 De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert unaniem het voorstel te agenderen 

als hamerpunt voor de raadsvergadering van 22 mei 2017. 
 
9. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering (circa 23.00 uur).  
 


