
 

 
 
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 17 november 2020  
 
Aanwezig: 
J.E. Vorstman  en P.W.H. Houben (Beter voor Den Helder), F. H. Camara en S. Janssen (CDA), 
D. Dekker en E.J. Dasbach (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), T.C. Polonius en 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 v D-H & Julianadorp) en M.C. Apan Vega en R.A.J.R. Koekebakker 
(Gemeentebelangen). 
 
Voorzitter:  N. List 
Commissiegriffier: F. Blok 
Wethouders:  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. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ter bespreking 
4. Kwaliteit en uitvoering JeugdzorgPlus 
De commissie is aan de hand van een presentatie door mevrouw A. Booms (beleidsadviseur team 
Jeugd) geïnformeerd over de ambitie van de gemeente Den Helder voor kinderen met zeer complexe 
problematiek. Vervolgens hebben de heer R. Brouwer (regiodirecteur Noord-Holland iHUB) en 
mevrouw F. ’t Sas (senior gedragswetenschapper locatie Antonius in Castricum) een nadere 
toelichting gegeven over JeugdzorgPlus bij Horizon. 
De commissieleden zijn in de gelegenheid gesteld vragen te stellen aan mevrouw Booms, de heer 
Brouwer en mevrouw ’t Sas. Hierna is wethouder De Vrij ingegaan op de overige vragen van de 
commissieleden.  
 
Wethouder De Vrij heeft daarbij aangegeven te onderzoeken op welke manier hij de verschillende 
kwartaal monitoren eventueel kan delen met de commissie. Ook komt de wethouder terug op een 
vraag in hoeverre het dossier van een cliënt van invloed kan zijn op de toekomst van die cliënt. 
De wethouder zal eveneens terugkomen op de vraag met betrekking tot de vervolgplekken na fase 1 
en de vraag over de voorwaarden van financiering als fase 2 niet gerealiseerd wordt. Daarnaast zal de 
wethouder de antwoorden op de vragen van de Stadspartij Den Helder beschikbaar stellen aan de 
gehele commissie. 
 
5. Sluiting. 
De voorzitter wijst op de bijeenkomt van de Regionale Raadscommissie Noordkop op 26 november 
waarin over ditzelfde onderwerp gesproken wordt en sluit vervolgens de vergadering rond 21.45 uur.  


