
 

 
 
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 12 januari 2021  
 
Aanwezig: 
J.E. Vorstman en P.W.H. Houben (Beter voor Den Helder), F. H. Camara en C.M. Bazen (CDA), 
D. Dekker (VVD), F. Feeburg (PVV), F.C. Klut en E. Heijmans (D66), M. Vermooten en 
K. van Driesten (Senioren Actief Den Helder en omstreken), F. Loman en J.J. Gatowinas (Stadspartij 
Den Helder), J.M. van Dam en T.C. Polonius (ChristenUnie), B. Spandaw en M. Anthonijsz- Keizer 
(PvdA), C.J. Dol-Cremers en M. Boessenkool (GroenLinks), A. Hogendoorn en S. Hamerslag 
(Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp) en M.C. Apan Vega (Gemeentebelangen). 
 
Voorzitter:  E. Dasbach 
Commissiegriffier: F. Blok 
Wethouder:  mw. T. Biersteker-Giljou  
 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de digitale vergadering. De commissie neemt een minuut stilte in acht in verband 
met het overlijden van de heer Kees de Jager op 18 december 2020.     
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer M. Karhof (Taxi Den Helder) spreekt in over agendapunt 5: Aanbesteding WMO-taxivervoer.  
 
3. Vaststelling agenda. 
Bij agendapunt 7, Stand van zaken Zorgzame gemeente, hebben de fracties van D66 en de 
Stadspartij Den Helder vragen. De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ter advisering 
 
4. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 
 Den Helder 2021 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als 
bespreekpunt voor de raadsvergadering van 25 januari 2021. 
 
Als bespreekpunten worden genoemd de eigen bijdrage van € 1, -- voor het WMO-taxivervoer en de 
inrichting van het nieuwe registratiesysteem in relatie tot de AVG. Verschillende fracties overwegen 
over deze bespreekpunten amendementen in te dienen. 
 
Wethouder Biersteker zegt toe voor de raadsvergadering met een overzicht te komen van het aantal 
personen dat alleen gebruik maakt van het WMO-taxivervoer. 
 
Ter bespreking 
 
5.  Aanbesteding WMO-taxivervoer. 
Op verzoek van de fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en Senioren Actief Den Helder 
en omstreken is dit onderwerp geagendeerd voor de vergadering van vanavond. Mevrouw Hamerslag 
geeft een toelichting op het onderwerp.   
 
Naar aanleiding van de opmerkingen van de commissieleden geeft wethouder Biersteker een 
uitgebreide toelichting hoe de procedure met betrekking tot de aanbesteding is verlopen. De 
wethouder ziet geen kans of reden om alsnog een vervoerder toe te laten; de aanbesteding is volgens 
de regels verlopen en gesloten; er kan niemand meer toetreden. Mevrouw Hamerslag geeft aan te 
overwegen met een motie te komen. 
 
De wethouder zegt een overzicht toe van de investeringen die gedaan moesten worden door de 
vervoerders.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
6.  Visie Den Helder ten aanzien van asielopvang 
Wethouder Biersteker geeft een korte inleiding op het onderwerp. De commissie heeft, met 
uitzondering van de fractie van de PVV, een positieve grondhouding ten opzichte van de visie. De 
fracties van Beter voor Den Helder en Gemeentebelangen hebben niet gereageerd op de visie.     
Wethouder Biersteker beantwoordt vervolgens de vragen en opmerkingen van de commissieleden en 
neemt, daar waar mogelijk, de gemaakte opmerkingen van de commissie mee in het vervolgtraject. 
Wethouder Biersteker heeft besloten niet te antwoorden op de vragen van de fractie van de PVV. 
 
7. Stand van zaken Zorgzame gemeente 
De fractie van D66 heeft vragen gesteld aan de wethouder over het Regionaal Transformatieplan 
Jeugd met betrekking tot het doorschuiven van posten vanuit 2018, 2019 en 2020 naar 2021.  
De antwoorden zijn reeds verstrekt aan de fractie van D66. De fractie van D66 verzoekt de wethouder  
de antwoorden onder de overige commissieleden te verspreiden. 
 
De fractie van de Stadspartij Den Helder vraagt of er met betrekking tot COVID-19 ook een vaccinatie 
locatie ingericht wordt in Den Helder. Wethouder Biersteker geeft aan dat dit op dit moment nog niet 
bekend is, zij zal de commissie hiervan op de hoogte te houden. 
 
8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.45 uur.  
 
 


