
 

 
 
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 15 april 2019 
(BSL19.0019) 
 
Aanwezig: 
J. Bakker en G.J. Krab (Beter voor Den Helder), S. Houtveen en G. Duijvelshoff-Ufkes (CDA), 
P. Bais en D. Dekker (VVD), M. Abrahams (PVV), F.C. Klut en G. de Vries (D66), M. Vermooten 
(Seniorenpartij), F. Loman en H. Nuninga (Stadspartij Den Helder), A. van Dam en T.C. Polonius 
(ChristenUnie), B. Spandaw en M. Anthonijsz (PvdA), K. de Jager (GroenLinks), S. Hamerslag en 
C. Brian (Behoorlijk Bestuur), M.C. Apan Vega (Gemeentebelangen Den Helder). 
 
Voorzitter:  J. Klopstra 
Commissiegriffier: F. Blok 
Wethouders:  P. de Vrij, T. Biersteker- Giljou  
 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Klopstra, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij deelt de 
commissieleden mee dat er op 23 april 2019 een werkbezoek zal plaatsvinden aan Zeestad Staal. 
Hierover is vanmorgen een mail verzonden. Aanmelden voor dit werkbezoek kan via de griffie. 
 
De voorzitter deelt op verzoek van de agendacommissie verder mee dat technische vragen vooraf 
gesteld kunnen worden aan de behandelend ambtenaar.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Er is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.  
 
3. Vaststelling agenda. 
De portefeuillehouders met betrekking tot het agendapunt Stand van zaken Sociaal Domein 
verzoeken dit agendapunt voorafgaand aan agendapunt 4; ‘Presentatie rol wijkmanagers’ te 
agenderen. De commissie stemt hiermee in.   
 
4. Presentatie rol wijkmanagers. 
De heer Looije geeft een nadere uiteenzetting over de rol van de wijkmanagers. De heer Looije 
beantwoord naar aanleiding hiervan vragen van commissieleden over onder andere de communicatie 
richting doelgroep/bewoners, werving, competenties en mandaat van de wijkmanager, sociale 
aspecten, spreekuren en de opgezette structuur van het wijkgericht werken.  
 
5. Stand van zaken Sociaal Domein. 
De heer Klut van D66 heeft schriftelijke vragen gesteld over de nota ‘Meedoen’. In deze schriftelijke 
vragen is aangegeven dat in afwachting van de uitgebreide schriftelijke beantwoording vanavond een 
korte reactie wordt gegeven. Wethouder De Vrij geeft aan dat op alle onderdelen actie is ondernomen. 
Verder zijn er veel overlappingen geconstateerd. Bij de schriftelijke beantwoording zal op elk 
onderdeel afzonderlijk worden ingegaan. 
 
Wethouder Biersteker geeft in reactie op een vraag van de heer de Jager en mevrouw De Vries aan 
dat er een plan van aanpak is om voor het zomerreces de achterstanden weg te werken. Daarnaast 
wordt er gezocht naar alternatieve manieren met betrekking tot verbetering van 
levering/dienstverlening van voorzieningen.  
 
De heer Nuninga wijst wethouder Biersteker op een pilot in de gemeente Utrecht en Den Haag met 
betrekking tot het betalen van de vaste lasten om schulden te voorkomen.  
 
De heer Vermooten wijst op de problemen bij MFC ’t Wijkhuis. Wethouder Biersteker geeft aan dat de 
activiteiten gewoon doorgaan.  
 
5. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.25 uur.  
 
 
 


