
 

 
 
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 23 september 2019 
(BSL19.0047)  Aanwezig: P.W.H. Houben en J.E. Vorstman-Gorter (Beter voor Den Helder), G. Duijvelshoff-Ufkes en  S.H.M. Houtveen (CDA), E.J. Dasbach en M.E. Dijk (VVD), F.C. Klut en G. de Vries-Schong (D66),  K. van Driesten (Seniorenpartij), F. Loman en H. Nuninga (Stadspartij Den Helder), T.C. Polonius-Padmore en A. van Dam (ChristenUnie), B. Spandaw en M. Anthonijsz-Keizer (PvdA), K. de Jager en  C.J. Dol-Cremers (GroenLinks) en J. van der Kraan en C. Brian (Behoorlijk Bestuur).  Voorzitter:  N. List Commissiegriffier: F.V.A. Hoogervorst Wethouders:  T. Biersteker-Giljou en P.J.R. Kos   
 
 
 
1. Opening en mededelingen. De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen.   
2. Spreekrecht burgers. Er is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.   
3. Vaststelling agenda. De agenda is ongewijzigd vastgesteld.   Ter bespreking 
 
4. Startnotitie nieuwe meerjarige budgetovereenkomsten cultuur en De Helderse Vallei. Wethouder Kos geeft een presentatie over de meerjarige budgetovereenkomsten van De Helderse Vallei, KopGroep Bibliotheken, Reddingmuseum, Theater de Kampanje en Triade.  De commissie geeft hierop een inhoudelijke reactie. De wethouder zal de bijdragen van de commissie meenemen in het vervolgtraject. De definitieve besluitvorming over de meerjarige budgetovereenkomsten is voorzien in de commissievergadering van 2 december 2019 en de raadsvergadering van 16 december 2019. 
 Overig  
5. Stand van zaken Sociaal Domein. De voorzitter deelt mee dat vanuit het “Beleidsoverleg” het verzoek is gekomen om dit agendapunt in 
het vervolg ‘Stand van zaken Zorgzame gemeente” te noemen. Reden hiervoor is dat deze nieuwe naam beter aansluit bij de opgavegerichte oriëntatie van de organisatie als geheel. De commissie stemt hiermee in.  Wethouder Biersteker deelt mee dat de achterstanden breed binnen de Wmo zijn weggewerkt.  Voorts zegt ze dat ze de commissie in een bijeenkomst graag wil meenemen in alle veranderingen die er zijn op het gebied van de doordecentralisatie van alle maatschappelijke opvang. Tenslotte geeft ze de stand van zaken weer over de uitvoering van de overgenomen motie om  
Den Helder tot ‘regenboogstad’ te maken.   In antwoord op de vraag van mevrouw Dijk over klachten over de personele bezetting voor de uitvoering van de Wmo wijst wethouder Biersteker er nogmaals op dat de achterstanden zijn ingelopen. De heer De Jager informeert hoe het staat met de uitvoering van het initiatiefvoorstel over de inclusieve samenleving en toegankelijkheid. Wethouder Biersteker beantwoordt onder meer dat wethouder De Vrij de toegankelijkheid verder zal oppakken.  Mevrouw Polonius stelt een vraag over signalen die zij opvangt over taxivervoer voor mindervalide 
mensen. Er zouden vaak geen taxi’s beschikbaar zijn voor mensen met rolstoelen. Wethouder Biersteker zegt dat deze problemen haar niet bekend zijn en geeft aan dat betrokkenen de klachten kenbaar moeten maken bij het Wmo-loket.       
6. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering rond 21.20 uur.  


