
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 26 juni 2017 
(BSL17.0029) 
 
Aanwezig: 
M.W.B. Karhof en H. Nuninga (Stadspartij Den Helder), R.N. Bruin en A. Hogendoorn (VVD),  
F.C. Klut en G. de Vries-Schong (D66), G. Duijvelshoff-Ufkes en S.H.M. Houtveen (CDA), J. Vlaming 
(Sociaal Lokaal Den Helder), B.P. Spandaw (PvdA), T.C. Polonius-Padmore en J.M. van Dam-van der 
Sterre (ChristenUnie), C.J. Dol-Cremers en K. de Jager (GroenLinks), J.L. Bierens en  
M.C. Wouters (Behoorlijk Bestuur), K. van Driesten en M.J. Driehuis-Jak (Vrije Socialisten), 
M. Vermooten (fractie Vermooten) en J.E. Vorstman-Gorter (Beter voor Den Helder). 
 
Voorzitter:  J. Klopstra  
Commissiegriffier: F.V.A. Hoogervorst 
Wethouder:  F.F. van der Paard 
 
 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering. Hij deelt mee dat wethouder Kos hedenavond afwezig is.  
Naar aanleiding hiervan geeft hij de commissie in overweging punt 6, de stand van zaken Sociaal 
Domein, van de agenda af te voeren. Eventuele vragen vanuit de commissie aan wethouder Kos 
kunnen dan schriftelijk via de griffie worden ingediend. Mevrouw Houtveen heeft bij dit agendapunt 
een vraag aan wethouder Van der Paard. Daarom besluit de commissie het agendapunt te 
handhaven. 
De voorzitter brengt het bezoek van raads- en commissieleden aan de afdeling Sociaal Domein op  
11 juli 2017 onder de aandacht. Hierover is aan de raads- en commissieleden op 1 juni 2017 een  
e-mail toegestuurd. In dit bericht is ook de wijze van aanmelden aangegeven.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ter advisering 
 
4. Voorstel tot het beschikbaar stellen van krediet voor de ingebruikname van  
 Drs. F. Bijlweg 3 door SO school De Meerpaal. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert unaniem het voorstel te agenderen 
als hamerpunt voor de raadsvergadering van 10 juli 2017. 
 
5. Voorstel tot het beschikbaar stellen van krediet voor de renovatie van scholen aan de 

Drooghe Bol. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert unaniem het voorstel te agenderen 
als hamerpunt voor de raadsvergadering van 10 juli 2017. 
 
De fractie van het CDA kondigt een motie aan met betrekking tot een oproep tot samenwerking van de 
scholen, inclusief de kinderopvang.  
 
Ter bespreking 
 
6. Stand van zaken Sociaal Domein. 
Mevrouw Houtveen informeert naar de stand van zaken met betrekking tot de Armoedenota. 
Wethouder Van der Paard antwoordt dat dit onderwerp vandaag nog in het portefeuillehoudersoverleg 
aan de orde is geweest, dat woensdag gesprekken volgen en dat eind volgende het resultaat wordt 
verwacht. 
 
Mevrouw Dol zal haar vraag aan wethouder Kos schriftelijk indienen.  
 
7. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering (circa 20.15 uur). 


