
RAADSCOMMISSIE MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING
raadzaal
maandag 20 januari 2020
om 19:30

ALGEMEEN 

1 Opening en mededelingen 

2 Spreekrecht burgers 

3 Vaststelling agenda 

TER BESPREKING

4 Presentatie armoedeval 
Samenvatting:
In de vergadering van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 11 november 
2019 presenteerde de portefeuillehouder de stand van zaken van de lokale inspanningen 
gericht op armoedebestrijding en schuldsanering. Met de commissie is afgesproken dat 
het onderwerp Armoedeval op een later tijdstip nogmaals in commissieverband zou 
worden besproken. De bespreking vindt plaats aan de hand van een presentatie van de 
armoedevalberekening van Stimulanz. De inhoud van de presentatie is bij de stukken 
opgenomen zodat u zich al een beeld kunt vormen van de impact van de armoedeval bij 
verscheidene huishoudtypen. Tijdens de vergadering kan de portefeuillehouder met de 
commissie van gedachten wisselen over de hoofdrichtingen die meegeven kunnen worden 
om het armoedevalvraagstuk aan te pakken.

TER ADVISERING

5 Aankoop en renovatie Sportpark Ruyghweg 
Samenvatting:
Een van de beleidsprioriteiten van het college betreft de optimalisering van het aanbod aan 
sportfaciliteiten. Dit kan onder meer gerealiseerd worden door de aankoop van Sportpark 
Ruyghweg en de renovatie van de hierop aanwezige atletiekbaan. Met dit raadsvoorstel 
wordt hieraan invulling gegeven.
Met de aankoop van de grond en de renovatie van de atletiekbaan wordt de lokale 
sportbeoefening versterkt. Ook het regionale effect zal opgemerkt worden vanwege de 
wedstrijden die hier na de renovatie georganiseerd kunnen worden. Voor de Marine 
ontstaat hiermee een volwaardige sportfaciliteit. Vanuit de toekomstige stadsontwikkeling 
bezien ontstaat de mogelijkheid om nu al de gewenste verbinding te leggen tussen de 
Visbuurt en het te ontwikkelen Spoorweghavengebied en De Stelling. De commissie dient 
de raad te adviseren over het voorstel.

6 Re-integratieverordening 
Samenvatting:
Er zijn diverse ontwikkelingen die vragen om een aanpassing van de Re-
integratieverordening Participatiewet 2017. Een daarvan is de huidige krapte op de 
arbeidsmarkt en meer kansen op duuzzaam werk voor werkzoekenden. Iedereen die kan 
werken is nodig om in de vraag naar arbeid te kunnen voldoen. Belangrijkste wijzigingen 
van de verordening hebben betrekking op het uitgangspunt dat klanten worden begeleid 
naar duurzame arbeid en ruimere mogelijkheden om niet-uitkeringsgerechtigden te kunnen 
ondersteunen bij arbeidsinschakeling. Vervolgens zijn aanpassingen gedaan over 
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specifieke instrumenten die het college kan
inzetten om mensen te begeleiden naar arbeid en tenslotte zijn bepalingen die reeds in de 
wet staan vermeld verwijderd uit deze verordening. De commissie dient de raad te 
adviseren over het voorstel.

7 Cofinanciering Medemblikkerloods museumhaven
Samenvatting:
Stichting Scheepstimmerwerf Willemsoord en Stichting Museumhaven Willemsoord 
hebben het college van burgemeester en wethouders verzocht cofinanciering (€ 255.000) 
beschikbaar te stellen voor een aanvraag die zij bij het Waddenfonds willen indienen voor 
het uitbreiden en optimaliseren van het kenniscentrum en de ontmoetingsplek in de 
Medemblikkerloods. Het college stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met het 
verzoek voor cofinanciering omdat dit de museumhaven de mogelijkheid biedt haar 
activiteiten voort te zetten en verder te ontplooien. Dit draagt bij aan het maritiem karakter 
van Willemsoord en het onderscheidend vermogen van Den Helder op het gebied van 
erfgoed, cultuur en toerisme. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren.

OVERIG

8 Sluiting 


