
 

 
 
 
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 11 mei 2021  
 
Aanwezig: 
J.E. Vorstman en P.W.H. Houben (Beter voor Den Helder), J.J. Lobles en S. Janssen (CDA), 
D. Dekker (VVD), M.R. Abrahams (PVV), F.C. Klut en E. Heijmans (D66), K. van Driesten en 
N.N.T. El Lile (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 (Gemeentebelangen) 
 
Voorzitter:  E.J. Dasbach 
Commissiegriffier: F.V.A. Hoogervorst 
Wethouders:  T. Biersteker-Giljou, P. Kos en P. de Vrij  
 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de digitale vergadering.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
 
3. Vaststelling agenda. 
Bij agendapunt 7, Stand van zaken Zorgzame gemeente, hebben de fracties van  GroenLinks, 
Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en de VVD vragen. De agenda is verder ongewijzigd 
vastgesteld.  
 
4.  Uitvoeringsplan Participatie 2021-2022. 
Wethouder Kos geeft een korte inleiding op het onderwerp. Aan de hand van een presentatie geven 
mevrouw Dito (beleidsmedewerker team Participatie) en mevrouw Heemstra (kwaliteitsmedewerker 
team Participatie) een nadere toelichting op het ‘Uitvoeringsplan Participatie 2021-2022’.  
De commissie is vervolgens in de gelegenheid gesteld vragen te stellen die zijn beantwoord door de 
portefeuillehouder en de presentatoren.    
 
5.  Stand van zaken ontwikkelingen binnen het Jeugdbeleid. 
De heer Van Egerschot (teammanager Jeugd) en mevrouw Scheen (consulent team Jeugd) geven 
een presentatie met betrekking tot de ontwikkelingen binnen het Jeugdbeleid. De commissie is daarna 
in de gelegenheid gesteld vragen te stellen die zijn beantwoord door de portefeuillehouder en de heer 
Van Egerschot. 
 
6.  Regionaal transformatieplan Zorg voor de jeugd. 
De commissie is aan de hand van een presentatie door de heer Laghuwitz (programmamanager Zorg 
voor de Jeugd) geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de vijf thema’s van de 
regionale Transformatie agenda Jeugdhulp. De commissie is vervolgens in de gelegenheid gesteld 
vragen te stellen die zijn beantwoord door de heer Laghuwitz.  
 
7. Stand van zaken Zorgzame gemeente. 
De fractie van GroenLinks vraagt of het college van burgemeester en wethouders een oplossing heeft 
voor de bereikbaarheid van het stadhuis op Willemsoord. Wethouder Biersteker geeft aan dat  thans 
gesprekken worden gevoerd met Connexxion en de provincie en dat wordt gekeken naar lokale en 
regionale alternatieven. Daarnaast wordt actief deelgenomen aan de discussie rond de herijking van 
de concessie van Connexxion waarbij de mogelijkheid bestaat te spreken over routes en haltes in 
Den Helder.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Juliandorp heeft vragen met betrekking tot de subsidie aan 
het Odensehuis. Wethouder Biersteker geeft aan dat de gemeente al veel doet (en heeft gedaan) met 
betrekking tot dementie en dat de dementiezorg in Den Helder goed geregeld is. Een belangrijke 
partner hierin is Geriant. De startsubsidie voor het Odensehuis was toegekend voor coördinerende 
taken en fondsenwerving. Afspraak was dat het Odensehuis daarna zelfvoorzienend zou zijn. In de 
kadernota is dan ook geen ruimte opgenomen voor subsidie voor het Odensehuis. 
Als het in stand houden van Odensehuizen een opdracht voor de gemeente zou worden vanuit het 
Rijk dan gaat de wethouder ervan uit dat het Rijk hiervoor ook de benodigde financiële middelen 
beschikbaar stelt.  
 
De fractie van de VVD heeft vragen met betrekking tot de coronamaatregelen ten aanzien van de 
jeugd. Wethouder De Vrij geeft aan dat de GGD verwacht dat de mentale gezondheid bij de jeugd is 
afgenomen. Op het moment dat de coronamaatregelen het toelaten, zullen de medewerkers van de 
wijkteams weer in de wijk actief worden, ook gericht op de jeugd. In vergelijking met maart 2020 zijn er 
op dit moment 65 jongeren tot 30 jaar méér die een bijstandsuitkering ontvangen. Het is op dit 
moment niet precies bekend hoeveel jongeren zijn gestopt met hun middelbare schoolopleiding. Wel 
blijkt dat er het afgelopen jaar minder voortijdige schoolverlaters zijn geregistreerd. Vervolgens geeft 
de wethouder nog een korte toelichting met betrekking tot het jongerenpunt.  
     
8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.15 uur.   
 


