
 

 
 
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 11 juni 2019 
(BSL19.0031)  Aanwezig: B. Dielemans en G.J. Krab (Beter voor Den Helder), S. Houtveen en G. Duijvelshoff-Ufkes (CDA), E. Dasbach en D. Dekker (VVD), F.C. Klut en G. de Vries (D66), M.J. Driehuis (Seniorenpartij), F. Loman en H. Nuninga (Stadspartij Den Helder), T.C. Polonius (ChristenUnie), J. de Leeuw (PvdA), K. de Jager en M. Boessenkool (GroenLinks), J. v.d. Kraan en C. Brian (Behoorlijk Bestuur), M.C. Apan Vega en R. Koekebakker (Gemeentebelangen Den Helder).  Voorzitter:  J. Klopstra Commissiegriffier: F. Blok Wethouders:  T. Biersteker- Giljou, P. de Vrij, P. Kos   
 
 
 
1. Opening en mededelingen. De voorzitter, de heer Klopstra, 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.    
Ter advisering  
4. Initiatiefvoorstel van de fractie van GroenLinks met betrekking tot het verbeteren van 

de toegankelijkheid van Den Helder voor mensen met een functiebeperking. De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 24 juni 2019. Naar voren gebrachte bespreekpunten zijn de onderbouwing van de financiën en het breder trekken van de doelgroep. De fractie van het CDA overweegt met betrekking tot het breder trekken van de doelgroep een amendement in te dienen. 
 
5. Voorstel met betrekking tot de jaarstukken 2018 en begroting 2020-2022 van de 

Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland. De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 24 juni 2019.  
Ter bespreking  
6. Stand van zaken Sociaal Domein. Wethouder Kos, De Vrij en Biersteker geven een presentatie met betrekking tot de voortgang van de  bezuinigingen in het Sociaal Domein. Vervolgens beantwoorden wethouder De Vrij en wethouder Biersteker vragen van de commissieleden met betrekking tot de armoedeval, achterstanden bij de WMO, wachttijden bij levering en reparaties van hulpmiddelen bij de WMO en de voortgang met betrekking tot gebieds- en wijkgericht werken.   De presentatie zal worden toegevoegd aan het raadsinformatiesysteem.  
 
7. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering rond 20.45 uur.       


