
 

 
 
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 11 november 2019 
(BSL19.0058) 
 
Aanwezig: 
P.W.H. Houben (Beter voor Den Helder), G. Duijvelshoff-Ufkes en S. Houtveen (CDA), D. Dekker en 
M.E. Dijk (VVD), F.C. Klut en G. de Vries (D66), K. van Driesten (Seniorenpartij), F. Loman en 
H. Nuninga (Stadspartij Den Helder), A. van Dam en T.C. Polonius (ChristenUnie), B. Spandaw  
(PvdA), K. de Jager en C.J. Dol-Cremers (GroenLinks), J. van der Kraan en C. Brian (Behoorlijk 
Bestuur) en M.C. Apan Vega (Gemeentebelangen Den Helder). 
 
Voorzitter:  N. List 
Commissiegriffier: F. Blok 
Wethouders:  T. Biersteker-Giljou en P. de Vrij  
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer N. Bais spreekt in namens de “werkgroep armoede” in over agendapunt 4; ‘Presentatie over 
programma armoedebestrijding’. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De voorzitter wijst op de nieuwe wijze van behandeling van het standaardagendapunt ‘Stand van 
zaken Zorgzame gemeente’. In haar vergadering van 16 oktober 2019 heeft de agendacommissie 
hierover besloten dit agendapunt beter te stroomlijnen. Afgesproken is dat vanaf heden de volgende 
regel geldt: “Zowel de commissieleden als de portefeuillehouders dienen uiterlijk vóór 12.00 uur op de 
dag van de vergadering bij de griffie aan te geven welk(e) punt(en) zij willen delen met de commissie”. 
De agenda wordt vervolgens vastgesteld. 
 
4. Presentatie over programma armoedebestrijding. 
De bestrijding van armoede is in Nederland een maatschappelijk actueel thema en heeft daardoor een 
hoge politieke urgentie. In de presentatie wordt onder andere de voortgang geschetst naar aanleiding 
van de in 2017 vastgestelde Nota Armoedebeleid. Daarnaast wordt informatie gegeven over het 
project 'Financieel Fit' dat eveneens gericht is op armoedebestrijding. Naar aanleiding van de 
presentatie beantwoorden de wethouder en verschillende ambtenaren de vragen van de 
commissieleden. De presentatie zal worden toegevoegd aan het raadsinformatiesysteem. 
 
Wethouder de Vrij geeft aan dat hij in de volgende commissievergadering bij het agendapunt ‘Stand 
van zaken Zorgzame  gemeente’ nader zal ingaan op de in de raadsvergadering van 6 november 
2019 overgenomen motie van GroenLinks waarbij het college wordt opgedragen bij het voorgenomen 
voorstel voor armoedebeleid “de draagkrachtregeling” ook als mogelijkheid te betrekken, zoals deze in 
het verleden ook door de gemeente Den Helder werd uitgevoerd. 
 
Mevrouw Houtveen doet de suggestie voor een informatieavond met betrekking tot bewindvoering 
waarbij een gecertificeerde bewindvoerder uitleg kan geven.      
5. Stand van zaken Zorgzame gemeente. 
Wethouder Biersteker geeft een korte toelichting met betrekking tot ‘de omgekeerde toets’ en ‘de 
omgekeerde verordening’. De commissie geeft aan een presentatie over dit onderwerp op prijs te 
stellen. 
 
In antwoord op een vraag van de heer De Jager met betrekking tot het initiatiefvoorstel voor de 
Inclusieve Samenleving geeft wethouder De Vrij aan dat er nog steeds een brede werkgroep gevormd 
wordt en dat ervaringsdeskundigen, evenals de Adviesraad Sociaal Domein betrokken zullen worden. 
 
In antwoord op een vraag van de heer De Jager met betrekking tot het WMO-taxi vervoer geeft 
wethouder Biersteker aan dat er nog steeds sprake is van 180 zones  
 
6. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.40 uur. 


