
 

 
 
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 20 januari 2020  
 
Aanwezig: 
D.E. Pater en B.M.H. Dielemans (Beter voor Den Helder), G. Duijvelshoff-Ufkes en S. Houtveen 
(CDA), E. Dasbach en M.E. Dijk (VVD), F.C. Klut en G. de Vries (D66), K. van Driesten en M. Driehuis 
(Seniorenpartij), F. Loman en H. Nuninga (Stadspartij Den Helder), A. van Dam en T.C. Polonius 
(ChristenUnie), B. Spandaw  (PvdA), K. de Jager en C.J. Dol-Cremers (GroenLinks), J. van der Kraan 
en C. Brian (Behoorlijk Bestuur), M.C. Apan Verga (Gemeentebelangen), V. van der Born (PVV). 
 
Voorzitter:  N. List 
Commissiegriffier: M. Huisman 
Wethouders:  P. Kos, M.C. Wouters en P. de Vrij  
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering en wijst de leden van de commissie op werkbezoek aan Mee & de 
Wering op dinsdag 11 februari a.s. voor de commissie MO: aanmelden voor 4 februari a.s. Zie 
hiervoor de e-mail van 16 januari jl., met de uitnodiging en mogelijkheid tot aanmelden. Daarnaast 
brengt de voorzitter de bijeenkomst van volgende week dinsdag 28 januari in het kader van de 
kadernota over de relevante ontwikkelingen voor de gemeente door de inbreng van een aantal 
externe relevante partijen voor de leden van de raad en commissies onder de aandacht. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Er zijn geen insprekers. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De voorzitter deelt mee dat op donderdag 16 januari jl. door de Agendacommissie nog een extra 
agendapunt is toegevoegd aan de agenda, nl. het onderwerp ‘Cofinanciering Medemblikkerloods 
museumhaven’. Dit onderwerp is opgenomen onder punt 6 van de agenda. De portefeuillehouder 
heeft, gezien de financiële belangen, verzocht een deel van de bespreking in beslotenheid te laten 
plaatsvinden.   
 
De agenda wordt vervolgens ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Presentatie armoedeval 
De bespreking vindt plaats aan de hand van een presentatie van de armoedevalberekening van 
Stimulanz en verzorgt door mevrouw van Nuland van Stimulanz. Tijdens de vergadering heeft de 
portefeuillehouder met de commissie van gedachten gewisseld over de hoofdrichtingen die meegeven 
kunnen worden om het armoedevalvraagstuk aan te pakken. 
 
Wethouder de Vrij heeft de volgende toezeggingen gedaan: 

1. Mw. Houtveen krijgt schriftelijk antwoord (met in cc de commissieleden) op haar technische 
vraag over het aantal personen vanuit een betaalde baan/voormalig ondernemers in relatie tot 
het aantal uit de bijstand. Op verzoek formuleert zij haar vraag nog concreter op papier voor 
de wethouder.  

2. Er volgt naar aanleiding van vragen van de VVD en CU een memo waarin nader ingegaan 
wordt op hoe de gemeente omgaat met haar beleid als personen te veel toeslag hebben 
ontvangen en hoe dan omgegaan wordt met de terugvordering. 

3. Het college van b&w levert in een memo een aantal voorstellen aan voor de commissie/raad 
waarin wordt bezien waar nog mechanismen zijn om de armoedeval tegen te gaan.  

De punten 2 en 3 worden geïntegreerd in een memo, die binnen zes weken aan de commissie/raad 
zal worden aangeleverd.  
 
5. Voorstel Aankoop en renovatie Sportpark Ruyghweg 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als 
bespreekpunt voor de raadsvergadering van 3 februari 2020. De fracties van het CDA en D66 hebben 
een amendement aangekondigd over (meer) visievorming voor het te ontwikkelen gebied en een 
uitwerking van een eventuele verhuizing van de sportclubs naar de Linie.  
 



 
 
 
 
 
 
Wethouder Wouters heeft de volgende toezeggingen gedaan: 

- Bij de renovatie van het sportveld binnen het gebied zal goed gekeken worden naar de 
verduurzaming. 

- Er komt een visie over de gebiedsontwikkeling medio de zomer van dit jaar. 
- Er komt binnenkort een sportvisie naar de raad (staat inmiddels op de bestuurlijke kalender).  

 
6. Voorstel Re-integratieverordening 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 3 februari 2020.  
 
7. Voorstel Cofinanciering Medemblikkerloods museumhaven. 
De portefeuillehouder heeft, gezien de financiële belangen, verzocht een mededeling te doen in 
besloten deel van de vergadering. De voorzitter legt dit met een positief advies voor aan de commissie 
die hiermee vervolgens instemt.  
 
De commissie heeft een aantal vragen die wethouder Wouters beantwoord.  
 
Na een korte schorsing volgt het besloten deel van de vergadering, waarna vervolgens in 
openbaarheid de commissie het voorstel unaniem besluitrijp acht en adviseert het voorstel te 
agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 3 februari 2020.  
 
8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.50 uur.  


