Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 2 september 2019
(BSL19.0042)
Aanwezig:
P. Houben (Beter voor Den Helder), F. Camara en G. Duijvelshoff-Ufkes (CDA),
E. Dasbach en D. Dekker (VVD), G. de Vries (D66), F. Loman (Stadspartij Den Helder), T.C. Polonius
en A. van Dam (ChristenUnie), B. Spandaw en M. Anthonijsz (PvdA), K. de Jager en
C.J. Dol- Cremers (GroenLinks), J. v.d. Kraan en C. Brian (Behoorlijk Bestuur), R. Koekebakker
(Gemeentebelangen Den Helder).
Voorzitter:
Commissiegriffier:
Wethouders:

N. List
F. Blok
T. Biersteker- Giljou, P. de Vrij

1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter, mevrouw List, opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2.
Spreekrecht burgers.
Er is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.
3.
Vaststelling agenda.
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
4.

Initiatiefvoorstel van de fractie van het CDA met betrekking tot het oprichten van een
Jongeren Adviesraad.
De fractie van het CDA neemt het voorstel na bespreking terug. De fractie zal het voorstel aanvullen
en wijzigen naar aanleiding van de opmerkingen vanuit de commissie. De commissie heeft hierbij
onder andere de hoogte van de vergoeding, het beschikbaar stellen van tablets en de werving van
JAR leden genoemd.
Afgesproken is dat de fracties hun opmerkingen met betrekking tot dit voorstel schriftelijk aan de
fractie van het CDA meedelen.
5.
Presentatie concept Jeugdbeleidskader.
Wethouder De Vrij geeft een presentatie over het concept Jeugdbeleidskader. De discussie en de
opmerkingen van de commissieleden worden daar waar mogelijk meegenomen in het definitieve
Jeugdbeleidskader dat in december geagendeerd staat.
Wethouder De Vrij geeft verder nog aan dat hij schriftelijk terugkomt met een uitleg over de
financiering van de praktijkondersteuners in relatie tot de Zorgverzekeringswet.
6.
Stand van zaken Sociaal Domein.
Wethouder Biersteker geven een korte toelichting met betrekking tot effectiviteit van organisaties,
wijkgericht werken, achterstanden bij de WMO en de aanbesteding van het WMO-taxivervoer.
Wethouder Biersteker zal daarnaast terugkomen op de vraag met betrekking tot de stand van zaken
over de brede werkgroep die gevormd moet worden in het kader van het aangenomen initiatiefvoorstel
van GroenLinks over toegankelijkheid.
7.
Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering rond 22:05 uur.

