Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 10 februari 2020
Aanwezig:
P.W.H. Houben en B.M.H. Dielemans (Beter voor Den Helder), G. Duijvelshoff-Ufkes en S. Houtveen
(CDA), P.T. Bais (VVD), F.C. Klut en G. de Vries (D66), M. Driehuis (Seniorenpartij), F. Loman en
H. Nuninga (Stadspartij Den Helder), A. van Dam en T.C. Polonius (ChristenUnie), B. Spandaw en
M. Anthonijsz-Keizer (PvdA), K. de Jager en C.J. Dol-Cremers (GroenLinks), J. van der Kraan en
C. Brian (Behoorlijk Bestuur), M.C. Apan Vega (Gemeentebelangen).
Voorzitter:
Commissiegriffier:
Wethouders:

E.J. Dasbach
M. Huisman
mw. T. Biersteker-Giljou en P. de Vrij

1. Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en wijst de leden van de commissie nogmaals op het werkbezoek
aan MEE & de Wering op dinsdag 11 februari a.s. voor de leden van de commissie MO.
2. Spreekrecht burgers.
Er zijn geen insprekers.
3. Vaststelling agenda.
Agendapunt 6 is vervallen. De commissieleden en portefeuillehouders hebben geen gebruik gemaakt
van de gelegenheid om voor 12.00 uur op de dag van de vergadering aan te geven welke punten zij
willen delen met de commissie. De agenda is vervolgens ongewijzigd vastgesteld.
4. Presentatie uitgangspunten beleidskader Sport
De presentatie is verzorgd door wethouder De Vrij. Tijdens de vergadering heeft de portefeuillehouder
met de commissie van gedachten gewisseld, mede op basis van de vragen en opmerkingen vanuit de
commissie, en is input opgehaald voor het nieuwe beleidskader Sport. Hierbij is onder meer door de
wethouder aangegeven het een goed plan te vinden als er nog een algemene bijeenkomst over de
sport zal worden georganiseerd tussen de raad en de sportverenigingen. Daarnaast is door de
portefeuillehouder aangegeven dat er een overzicht kan worden gemaakt van de procentuele
bijdragen van de sportclubs in het ondernemersfonds.
De presentatie is na de vergadering aan de agenda op het raadsinformatiesysteem toegevoegd.
5. Vaststellen Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2020
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als
hamerpunt voor de raadsvergadering van 24 februari 2020.
Wethouder Biersteker-Giljou heeft toegezegd de algemene vragen van de Seniorenpartij en
GroenLinks over de verordening, in het bijzonder over artikel 2.2, 8, lid 5 onder c en artikel 15,
schriftelijk te beantwoorden.
6. Stand van zaken Zorgzame gemeente
Dit agendapunt is vervallen (zie ook agendapunt 3, vaststellen agenda).
7. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.10 uur.

