
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 29 mei 2017 
(BSL17.0027) 
 
Aanwezig: 
M.W.B. Karhof (Stadspartij Den Helder), A. Hogendoorn (VVD),  
G. de Vries (D66), G. Duijvelshoff-Ufkes en S.H.M. Houtveen (CDA), B.P. Spandaw (PvdA), T.C. 
Polonius-Padmore en A. van Dam (ChristenUnie), C.J. Dol-Cremers (GroenLinks), K. van Driesten 
(Vrije Socialisten), M. Vermooten (fractie Vermooten), N. de Haan (Behoorlijk Bestuur), R. Post 
(Sociaal Lokaal) en J. Vorstman (Beter voor Den Helder). 
 
Voorzitter:  F.C. Klut  
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. 
Agendapunten vijf en zes worden voor agendapunt vier behandeld vanwege de afwezigheid van de 
presentatoren. 
 
Ter advisering 
 
5. Voorstel tot het aanpassen van een aantal verordeningen met betrekking tot de 

Participatiewet. 
De wethouder geeft aan dat de adviesraad geen gebruik heeft gemaakt van zijn adviesrecht. Het 
advies wordt echter wel genoemd in het conceptraadsbesluit. Het conceptraadsbesluit zal hierop 
worden aangepast. 
 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 19 juni 2017. 
 
Ter bespreking 
 
6.  Stand van zaken Sociaal Domein. 
De fractie van de VVD informeert naar de stand van zaken van het werkgeversservicepunt. 
Wethouder Kos geeft daarop aan bezig te zijn met het vormgeven van een regionaal convenant. 
 
Presentatie 
 
4. Presentatie uitkomsten onderzoek bewindvoering Den Helder. 
De heer Dorscheidt van onderzoeksbureau KokxDeVoogd presenteert de uitkomsten van het 
onderzoek naar bewindvoering in Den Helder. 
 
Wethouder Van der Paard geeft naar aanleiding van de bespreking aan dat het college de 
aanbevelingen uit het rapport overneemt. Ook geeft zij aan een variantenonderzoek te starten naar de 
mogelijkheden voor zowel het intern uitvoeren van bewindvoering als via een gelieerde stichting. Zij 
zegt toe de commissie te zullen informeren over de bevindingen en het tijdspad. 
 
Verder zegt zij toe de vragen van de fractie van de Vrije Socialisten over wachttijden schriftelijk te 
zullen beantwoorden. 
 
9. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering (circa 21.30 uur).  
 


