
 

 
 
 
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 1 juni 2021  
 
Aanwezig: 
J.E. Vorstman en P.W.H. Houben (Beter voor Den Helder), S. Janssen (CDA), D. Dekker en 
H. Weerstand-Slot (VVD), F.C. Klut en E. Heijmans (D66), K. van Driesten en M. Vermooten 
(Senioren Actief Den Helder en omstreken), F. Loman en J.J. Gatowinas (Stadspartij Den Helder), 
T.C. Polonius (ChristenUnie), B. Spandaw en M. Anthonijsz-Keizer (PvdA), C.J. Dol-Cremers en 
M. Boessenkool (GroenLinks), A. Hogendoorn en A.V. Kolsteeg (Behoorlijk Bestuur v D-H & 
Julianadorp) en M.C. Apan Vega en N. List (Gemeentebelangen Den Helder) 
 
Voorzitter:  E.J. Dasbach 
Commissiegriffier: F. Blok 
Wethouders:  T. Biersteker-Giljou en J.K. Visser  
 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de digitale vergadering.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
 
3. Vaststelling agenda. 
Agendapunt 6 ‘Stand van zaken Zorgzame gemeente’ is vervallen. De commissieleden en 
portefeuillehouders hebben geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om voor 12.00 uur vandaag 
aan te geven welke punten zij willen delen met de commissie. De agenda is vervolgens ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
4.  Presentatie Noordwest Ziekenhuisgroep 
Wethouder Biersteker geeft een korte inleiding op het onderwerp. Vervolgens geven de heren  
S. Kroese (voorzitter raad van bestuur Noordwest Ziekenhuisgroep) en J. Sernee (lid raad van bestuur 
Noordwest Ziekenhuisgroep) hun presentatie. Hierbij wordt onder ander ingegaan op COVID-19 en 
uitgestelde zorg; personeelsbeleid; bouw/verbouw renovatie locatie Den Helder; Beschermde Wieg en 
het Spoedplein. 
De commissie is vervolgens in de gelegenheid gesteld vragen te stellen die zijn beantwoord door de 
heren Kroese en Sernee.    
 
5.  Tussentijdse update proces fondsenwerver voor culturele organisaties 
Bij de begroting 2020 en 2021 is budget vrijgemaakt voor de inzet van een fondsenwerver voor de 
culturele instellingen om het cultureel ondernemerschap verder te stimuleren. In juni vorig jaar is 
daarvoor mevrouw A. Duiven van bureau Cultuurbron aangesteld. De commissie is aan de hand van 
een presentatie door mevrouw Duiven nader geïnformeerd over dit onderwerp. 
De commissie is vervolgens in de gelegenheid gesteld vragen te stellen die zijn beantwoord door 
mevrouw Duiven en wethouder Visser.    
 
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.  
 


