
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 22 mei 2018 
(BSL18.0024) 
 
Aanwezig: 
G.J. Krab en P. Houben (Beter voor Den Helder), S. Houtveen en G. Duijvelshoff-Ufkes (CDA), 
R.N. Bruin en E.J. Dasbach (VVD), M.R. Abrahams (PVV), F.C. Klut (D66), C. van Driesten en  
E.G.J. Kootkar (Seniorenpartij), H. Nuninga en F. Loman (Stadspartij Den Helder), A. van Dam en 
T.C. Polonius (ChristenUnie), M. Anthonijsz (PvdA), K. de Jager en C.J. Dol-Cremers (GroenLinks), 
J. van der Kraan (Behoorlijk Bestuur), N. List en M.C. Apan Vega (Gemeentebelangen Den Helder) 
 
Voorzitter:  J. Klopstra 
Commissiegriffier: F. Blok 
Wethouder:  P.J.R. Kos  
 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Klopstra, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Omdat het de eerste 
commissievergadering van deze raadsperiode is, geeft de heer Klopstra een korte toelichting op de 
werkwijze van de commissie.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het inspreekrecht wordt geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Presentatie toekomst 'Gemini' ziekenhuis. 
De heer Houben (fractie van Beter voor Den Helder) geeft een presentatie over de relevante 
ontwikkelingen bij het ‘Gemini’ ziekenhuis en de keuzes die op korte termijn gemaakt moeten worden.  
Naar aanleiding van de presentatie wordt de commissie gevraagd te reageren op het voorstel voor 
een ‘Gemini’ adviesgroep bestaande uit een raadslid per fractie (die onder andere regelmatig overleg 
heeft met de wethouder). 
 
De fracties van het CDA, de PvdA, ChristenUnie, Seniorenpartij, PVV, D66 en Behoorlijk Bestuur 
geven aan dit voorstel eerst in hun fractie te willen bespreken.  
De fractie van het CDA geeft aan dat een adviesgroep mogelijk belemmerend kan werken 
(bijvoorbeeld verstoring met zorgverzekeraars) en geeft aan dat dit onderwerp ook meegenomen kan 
worden bij de coalitiebesprekingen. De PvdA wijst eveneens op verstoring met zorgverzekeraars. De 
fractie van D66 geeft aan dat het locatieprofiel aan deskundigen overgelaten moeten worden.  
 
De fractie van de Seniorenpartij staat positief tegenover het voorstel. De fractie van GroenLinks staat 
niet positief tegenover het voorstel. De fractie van de Stadspartij Den Helder wenst eerst af te wachten 
en de fractie van Gemeentebelangen Den Helder heeft inhoudelijk niet gereageerd. De fractie van de 
VVD heeft aangegeven voor nieuwbouw te zijn. 
 
De commissie geeft aan dat een mogelijke vervolgstap het organiseren van een informatiebijeenkomst 
voor de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) kan zijn. Dit zal voorgelegd moeten worden aan 
de agendacommissie van de RRN.  
 
De presentatie zal toegevoegd worden aan het raadsinformatiesysteem.   
  
5. Voorstel tot het vaststellen van de verordening tot wijziging van de Verordening 
Jeugdhulp Den Helder 2018. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert unaniem het voorstel te agenderen 
als hamerpunt voor de raadsvergadering van 4 juni 2018.  
 
Wethouder Kos zegt toe de commissie in gesprek te brengen met de huidige toezichthouder om een 
indruk te krijgen van de werkzaamheden van de toezichthouder. 
 
 
 
 
 



6. Voorstel met betrekking tot de jaarstukken 2017 en begroting 2019-2021 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert in meerderheid het voorstel te 
agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 4 juni 2018.  
 
De fractie van het CDA overweegt een amendement om het bedrag van € 306.000,- met betrekking tot 
de lagere loonkosten door een lagere realisatie Beschut Werk niet naar de algemene middelen van de 
deelnemende gemeenten terug  te laten vloeien maar weer op te nemen in de begroting van de 
Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord Holland.   
 
7. Bestuursrapportage Sociaal Domein 4e kwartaal 2017. 
Wethouder Kos geeft aan dat op korte termijn de rapportage over het 1

e
 kwartaal van 2018 

beschikbaar is. De commissie bespreekt de kwartaalrapportage. De wethouder geeft aan dat hij zal 
kijken of er ook  cumulatieven aan de rapportages kunnen worden toegevoegd. Daarnaast geeft de 
wethouder aan dat hij schriftelijk zal terugkomen op de wachttijden bij de inkomensondersteuning, 
toename van het vervoer en de uitsplitsing van het aantal cliënten jeugdzorg per type voorziening.  
 
8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering (21.45 uur). 
  
 
 


