
 

 
 
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 6 oktober 2020  
 
Aanwezig: 
P. Houben (Beter voor Den Helder), F. Camara (CDA), D. Dekker (VVD), M. Abrahams en  
M.N.H. Beets (PVV), F.C. Klut en G. de Vries (D66), M. Driehuis (Senioren Actief Den Helder en 
omstreken), F. Loman en J. Gatowinas (Stadspartij Den Helder), T.C. Polonius (ChristenUnie),  
B. Spandaw (PvdA), C.J. Dol-Cremers en M. Boessenkool (GroenLinks), A. Hogendoorn (Behoorlijk 
Bestuur v D-H & Julianadorp) en M.C. Apan Vega (Gemeentebelangen). 
 
Voorzitter:  N. List 
Commissiegriffier: F. Blok 
Wethouders:  mw. T. Biersteker-Giljou, de heer P. Kos en de heer P. de Vrij  
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering. Zij wijst op de regels die gelden wegens het coronavirus.   
 
2. Spreekrecht burgers. 
Er zijn geen insprekers. 
 
3. Vaststelling agenda. 
Bij agendapunt 6, Stand van zaken Zorgzame gemeente, hebben de fracties van de VVD en de 
ChristenUnie vragen ingediend. De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ter advisering 
 
4. Voorstel met betrekking tot onderzoek Rekenkamercommissie naar GGD Hollands Noorden.  
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 2 november 2020.  
 
Ter bespreking 
 
5. Presentatie pilot resocialisatie forensisch psychiatrische patiënten GGZ. 
Den Helder doet mee aan een experiment van GGZ NHN waarbij 13 Helderse inwoners met een 
forensische psychiatrische achtergrond 3 jaar lang extra geld ontvangen dat zij vrij mogen besteden.  
 
De doelen en de inhoud van de pilot zijn door de heer Boekweit, Sociaal Juridisch Dienstverlener & 
Socioloog en mevrouw Veldhuis, GZ-psycholoog, beiden werkzaam bij het Forensisch ACT van GGZ 
Noord-Holland Noord gepresenteerd. De onderzoeksresultaten over de periode januari 2019 tot en 
met juni 2020 zijn gepresenteerd door mevrouw Mul en de heer Berg, beiden van onderzoeksbureau 
Berg. Daarnaast heeft wethouder Kos een toelichting gegeven. 
 
De commissie is in de gelegenheid gesteld vragen over de pilot te stellen en heeft haar opvattingen 
aan de portefeuillehouder kenbaar gemaakt. De portefeuillehouder geeft aan de eerstvolgende 
resultaten weer terug te koppelen aan de commissie. 
 
6. Stand van zaken Zorgzame gemeente 
De fracties van de VVD en de ChristenUnie hebben vragen gesteld over jeugdzorg en de wijkteams. 
Naar aanleiding hiervan geeft wethouder Biersteker aan dat de ‘coronacrisis’ invloed heeft op 
implementatie van de wijkteams. 
Wethouder De Vrij gaat vervolgens in op de vragen over de gang van zaken rond de aanbesteding 
van de gesloten jeugdzorg aan Horizon. Hij wacht de uitkomsten van het onderzoek van Jeugdzorg 
Plus af. Deze uitkomsten worden gedeeld met de commissie. De wethouder geeft aan dat Den Helder 
ook tekorten heeft bij de jeugdhulp. Team Jeugd heeft een analyse gemaakt met betrekking tot de 
kosten, baten, aard van de verwijzingen et cetera. Als laatste geeft de wethouder aan dat hij de 
commissie in de volgende vergadering door middel van een presentatie wil meenemen in de gehele 
stand van zaken bij Jeugdhulp.   
 
Overig 
 
7. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.30 uur.  


