
 
 

 
 
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 4 februari 2019 
(BSL19.0005) 
 
Aanwezig: 
J. Vorstman en G.J. Krab (Beter voor Den Helder), S. Houtveen en G. Duijvelshoff-Ufkes (CDA), 
E.J. Dasbach (VVD), M. Abrahams (PVV), F.C. Klut en G. de Vries (D66), 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), J. van der 
Kraan en C. Brian (Behoorlijk Bestuur) 
 
Voorzitter:  J. Klopstra 
Commissiegriffier: F. Blok 
Wethouder:  P. Kos  
 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Klopstra, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij deelt mee dat er 
naar aanleiding van het werkbezoek van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 11 
december 2018 aan Stichting Blijf van m’n Lijf Den Helder een brief naar het college is verzonden met 
betrekking tot de problematiek van de hoogte van de eigen bijdrage.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Er is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.  
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  
 
4. Voorstel met betrekking tot het verlenen van een garantstelling aan de Staat der 

Nederlanden voor schatkistbankieren in het onderwijs voor Scholen aan Zee. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert unaniem het voorstel te agenderen 
als hamerpunt voor de raadsvergadering van 25 februari 2019. 
 
De wethouder zal schriftelijke terugkomen op de vraag of de hypothecaire lening wordt afgelost en of 
het hier een flexibele hypotheek betreft.  
 
7. Stand van zaken Sociaal Domein. 
Wethouder Kos geeft naar aanleiding van vragen van de fractie van GroenLinks een toelichting over  
de achterstanden bij de WMO, het voeren van keukentafelgesprekken en de problemen met 
betrekking tot de levering/dienstverlening van hulpmiddelen door de huidige leverancier. 
 
De fractie van D66 vraagt de wethouder de beleidsregels ter beschikking te stellen zodat er inzage is 
hoe de bezuinigingen in het sociaal domein zijn vorm gegeven. De wethouder geeft aan dat hij niet 
exact weet welke beleidsregels dit betreft en stelt voor om in de volgende commissie bij dit 
agendapunt een overzicht te gegeven met betrekking tot de invulling van de bezuinigingen 
(vermindering uitkeringen, 10% korting op subsidies en het niet voortzetten van regelingen).  
 
8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering (20:02 uur).  
 
 
 
 
 


