Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 5 oktober 2021
Aanwezig:
P.W.H. Houben en J.E. Vorstman-Gorter (Beter voor Den Helder), F.H. Camara (CDA), P.T. Bais en
H. Weerstand-Slot (VVD), F.C. Klut (D66), K. van Driesten en N. de Vos (Senioren Actief Den Helder
en omstreken), F. Loman en J.J. Gatowinas (Stadspartij Den Helder), B. Spandaw en M. AnthonijszKeizer (PvdA), C.J. Dol-Cremers en M. Boessenkool (GroenLinks) en M. Pastoor en A.V. Kolsteeg
(Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp)
Voorzitter:
Commissiegriffier:
Wethouders:

B. Niggendijker
F. Blok
T. Biersteker-Giljou

1. Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering.
2. Spreekrecht burgers.
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.
3. Vaststelling agenda.
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
4. Voorstel tot het vaststellen van de Lokale Inclusie Agenda gemeente Den Helder
2021-2022.
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor dit voorstel als bespreekpunt te agenderen
voor de raadsvergadering van 1 november 2021. Als bespreekpunten zijn genoemd veiligheid als
aandachtspunt, voortgang en evaluatie en de relatie van ‘s Heeren Loo met betrekking tot de Lokale
Inclusie Agenda.
De fractie van Groenlinks heeft met betrekking tot de voortgang en evaluatie een motie aangekondigd.
Daarnaast kondigt de fractie een amendement aan met betrekking tot het toevoegen van het aspect
om deel te nemen aan het arbeidsproces. De fractie van de VVD overweegt een amendent met
betrekking tot het aandachtspunt veiligheid.
Wethouder Biersteker zegt toe contact op te nemen met de verantwoordelijk portefeuillehouder om de
uitgangspunten van de Lokale Inclusie Agenda bij onder andere bouwvergunningen ook bij
’s Heeren Loo onder de aandacht te brengen.
5. Voorstel tot het vaststellen van de Woonzorgvisie Den Helder.
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor dit voorstel als bespreekpunt te agenderen
voor de raadsvergadering van 1 november 2021. Als bespreekpunt is genoemd het tegengaan van het
uit elkaar halen van echtparen bij opname in een zorginstelling. Verschillende fracties hebben
aangekondigd hiervoor een amendement voor te bereiden.
Daarnaast heeft de fractie van het CDA een motie aangekondigd met betrekking tot de somatische
problematiek en heeft de fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Juliandorp een motie aangekondigd
over een woonadviseur.
6. Nieuwe Wet Inburgering en asielopvang.
De dames Van der Kruijs en Kloosterman (team Participatie) geven een presentatie over de nieuwe
Wet Inburgering en asielopvang. Hierbij wordt onder andere ingegaan op de stand van zaken omtrent
de organisatie van de nieuwe taken, en op de inkoop van de inburgeringsvoorzieningen.
De commissie is vervolgens in de gelegenheid gesteld vragen te stellen die zijn beantwoord door de
dames Van der Kruijs, Kloosterman en wethouder Biersteker.
7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.40 uur.

