
 

 
 
 
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 7 december 2021  
 
Aanwezig: 
P.W.H. Houben en J.E. Vorstman-Gorter (Beter voor Den Helder), J.J. Lobles (CDA), E.J. Dasbach en 
H. Weerstand-Slot (VVD), F.C. Klut (D66), K. van Driesten en N.N.T. El Lile (Samen Actief sr.), 
F. Loman en J.J. Gatowinas (Stadspartij Den Helder), T.C. Polonius (ChristenUnie), H.J. Regtop 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 (Gemeentebelangen 
Den Helder) 
 
Voorzitter:  R.N. Bruin 
Commissiegriffier: F. Blok 
Wethouders:  T. Biersteker-Giljou en P. de Vrij  
 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de digitale vergadering.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Mevrouw De Putter en de heer Zonneveld zullen bij agendapunt 5; ‘Wachttijden Wet maatschappelijke 
ondersteuning’ inspreken. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De voorzitter stelt voor om vanwege de insprekers agendapunt 5; ‘Wachttijden Wet maatschappelijke 
ondersteuning’ als eerste agendapunt te behandelen. De commissie stemt hiermee in. 
 
5. Wachttijden Wet maatschappelijke ondersteuning  
Mevrouw De Putter en de heer Zonneveld spreken in. Wethouder Biersteker en de 
gemeentesecretaris de heer Reus geven een korte inleiding op het onderwerp. Mevrouw Van 
Dorsselaer verzorgt vervolgens de presentatie. De commissie is daarna in de gelegenheid gesteld 
vragen te stellen die zijn beantwoord door respectievelijk mevrouw Van Dorsselaer en wethouder 
Biersteker. De commissie wordt nog nader geïnformeerd over onder andere: 

- de trendanalyse ziekteverzuim; 
- een benchmark in relatie tot het aantal FTE’s en het aantal personen die werkzaam zijn; 
- adviezen om een advocaat in te zetten in plaats van een aanvraag snel af te handelen; 
- het aantal aanvragen die op dit moment niet binnen de wettelijke termijn afgehandeld kunnen 

worden en welke risico’s de gemeente hiermee loopt; 
- het aantal meldingen en overige cijfers met betrekking tot achterstanden.  

 
4. Ontwikkelingen Jeugdbeleid 
Wethouder De Vrij geeft een korte inleiding op het onderwerp. Vervolgens geven de heer Van 
Egerschot (Teammanager Jeugd) en de heer Laghuwitz (beleidsadviseur Team Jeugd) een 
presentatie. De commissie is vervolgens in de gelegenheid gesteld vragen te stellen die zijn 
beantwoord door respectievelijk de heer Van Egerschot en wethouder De Vrij.  
 
Wethouder De Vrij zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag of de verslagen van de Jongeren 
Adviesraad openbaar zijn en op de vraag hoeveel probleemjongeren in de stad op straat overlast 
geven.  
 
6. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering rond 22:30 uur.  
 


