
 
 

 
 
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 10 december 2018 
(BSL18.0050) 
 
Aanwezig: 
P.W.H. Houben en G.J. Krab (Beter voor Den Helder), S. Houtveen en G. Duijvelshoff-Ufkes (CDA), 
E.J. Dasbach en T. Bruinsma (VVD), F.C. Klut en G. de Vries (D66), C. van Driesten en M. Vermooten 
(Seniorenpartij), F. Loman en H. Nuninga (Stadspartij Den Helder), J.M. van Dam en T.C. Polonius 
(ChristenUnie), M. Anthonijsz en B. Spandaw (PvdA), C.J. Dol-Cremers (GroenLinks), S. Hamerslag 
en C. Brian (Behoorlijk Bestuur), M.C. Apan Vega (Gemeentebelangen Den Helder) 
 
Voorzitter:  J. Klopstra 
Commissiegriffier: F. Blok 
Wethouder:  T. Biersteker-Giljou, P. de Vrij  
 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Klopstra, opent de vergadering en heet iedereen welkom.   
 
2. Spreekrecht burgers. 
Er hebben zich geen insprekers aangemeld.  
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.   
 
4. Presentatie Stichting Inloophuis Den Helder e.o. 
Mevrouw De Jong geeft een presentatie over Stichting Inloophuis Den Helder e.o.  Een inloophuis is 
een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor mensen met een levensbedreigende ziekte, hun naasten 
en mantelzorgers. Het is een plaats, buiten de reguliere zorg, waar zij altijd een luisterend oor vinden 
en lotgenoten kunnen ontmoeten. 
Mevrouw De Jong beantwoordt de vragen van de commissieleden. De presentatie zal toegezonden 
worden aan de commissieleden.  
 
5. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening 
maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2018. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert unaniem het voorstel te agenderen 
als hamerpunt voor de raadsvergadering van 17 december 2018. 
 
6. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening 
individuele inkomenstoeslag Participatiewet. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert unaniem het voorstel te agenderen 
als hamerpunt voor de raadsvergadering van 17 december 2018.   
 
7. Stand van zaken Sociaal Domein. 
Wethouder De Vrij geeft de laatste stand van zaken weer met betrekking tot de aanbesteding van 
JeugdzorgPlus. Tevens geeft de wethouder aan dat het Transformatieplan Jeugdhulp (Schagen, 
Hollands Kroon, Texel en Den Helder) is geaccordeerd. De lokale invulling hiervan voor Den Helder 
volgt later.  
Wethouder Biersteker geeft de stand van zaken weer met betrekking tot de gesprekken die zij voert 
met de instellingen en organisaties die zijn getroffen door de bezuinigingen. 
 
8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering (20:15 uur).  
 
 
 
 
 


