
 

 
 
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 1 december 2020  
 
Aanwezig: 
J.E. Vorstman en P.W.H. Houben (Beter voor Den Helder), F. H. Camara en H.M. Krul (CDA), 
D. Dekker (VVD), M.R. Abrahams (PVV), F.C. Klut en G. de Vries (D66), M. Vermooten en 
K. van Driesten (Senioren Actief Den Helder en omstreken), F. Loman en J.J. Gatowinas (Stadspartij 
Den Helder), J.M. van Dam (ChristenUnie), B. Spandaw en M. Anthonijsz- Keizer (PvdA), 
C.J. Dol-Cremers en K. de Jager (GroenLinks), A. Hogendoorn en M.E. Dijk (Behoorlijk Bestuur voor 
Den Helder & Julianadorp) en M.C. Apan Vega (Gemeentebelangen). 
 
Voorzitter:  E. Dasbach 
Commissiegriffier: F. Blok 
Wethouders:  mw. T. Biersteker-Giljou en de heer P. de Vrij  
 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de digitale vergadering.    
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
Bij agendapunt 7, Stand van zaken Zorgzame gemeente, heeft de fractie van Behoorlijk Bestuur voor 
Den Helder & Juliandorp vragen. De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ter advisering 
 
4. Voorstel met betrekking tot het rapport van de Rekenkamercommissie over het 
 Armoedebeleid en de Schuldhulpverlening in Den Helder. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 14 december 2020. 
 
Wethouder De Vrij zegt toe in de commissie van februari 2021 met een stand van zaken te komen met 
betrekking tot de uitvoeringsplannen schuldhulpverlening en armoedebeleid. 
 
5. Voorstel tot eventuele wensen en bedenkingen met betrekking tot de meerjarige 
 budgetovereenkomst Stichting Museumhaven Willemsoord voor de periode 2021 tot 
 en met 2023. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 14 december 2020. 
 
Wethouder Keur zegt toe voor de raadsvergadering met een overzicht te komen van de stand van  
zaken met betrekking tot de afgesproken prestaties over 2019 met Stichting Museumhaven 
Willemsoord.     
 
Ter bespreking 
 
6.  Evaluatie jongerenpunt. 
In januari van dit jaar is het Jongerenpunt gestart voor een pilotduur van twee jaar (2020 
en 2021). Mevrouw M. Dito (beleidsmedewerker team Participatie) en mevrouw D. Dijkstra 
(beleidsmedewerker team Jeugd) hebben een nadere toelichting gegeven op de evaluatie van het 
eerste pilotjaar. Wethouder De Vrij heeft vervolgens de vragen en opmerkingen van de 
commissieleden beantwoord. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
7. Stand van zaken Zorgzame gemeente. 
De fractie van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp heeft vragen gesteld inzake de 
doelgroep senioren met betrekking tot informeren en hulp bij levensbestendig wonen. 
Wethouder Biersteker antwoordt dat de doelgroep vaak pas in beeld komt als het moeizaam gaat. De 
sociale wijkteams anticiperen hierop door bij aanvragen van voorzieningen een brede uitvraag te 
doen. Het onderwerp van levensbestendig wonen wordt nadrukkelijk aan de orde gesteld bij  
Woningstichting Den Helder en daarnaast wordt gekeken hoe dit onderwerp meer onder de aandacht 
van bewoners gebracht kan worden.   
 
De fractie van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp heeft vragen gesteld inzake de 
aanbesteding van het WMO- taxivervoer. 
Wethouder Biersteker geeft aan dat het programma van eisen met betrekking tot de aanbesteding 
conform wet en regelgeving is opgesteld en dat er daarom geen sprake kan zijn van willekeur. De 
wethouder geeft aan niet in te gaan op de inhoud van individuele inschrijvingen.  
 
8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.55 uur.  


