
 

 
 
 
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 16 november 2021  
 
Aanwezig: 
P.W.H. Houben en J.E. Vorstman-Gorter (Beter voor Den Helder), F.H. Camara (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), 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  
Den Helder) 
 
Voorzitter:  C.M. Bazen 
Commissiegriffier: F. Blok 
Wethouders:  T. Biersteker-Giljou 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. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Stand van zaken uitvoering armoedebeleid en schuldhulpverlening 
Wethouder De Vrij geeft een korte inleiding op het onderwerp. Vervolgens wordt de presentatie in 
blokken gegeven. Mevrouw M. Sabel (Stichting Lezen en Schrijven) gaat in op laaggeletterdheid; 
mevrouw C. Garcia (beleidsadviseur sociaal domein) gaat in op voorzieningen voor kinderen- en 
jongeren en schuldhulpverlening; de heer G. Boeve (voorzitter en directeur a.i. Horus, 
branchevereniging voor beschermingsbewindvoerders mentoren en curatoren (wettelijke 
vertegenwoordigers) gaat in op beschermingsbewind en mevrouw L. van der Kooij gaat tenslotte in op 
het Financieel Fit Team. 
 
De commissie is na elk blok in de gelegenheid gesteld vragen te stellen die zijn beantwoord door de 
presentator en/of de portefeuillehouder. De heer G. Boeve heeft daarnaast aangegeven ook altijd 
bereid te zijn nadere vragen te beantwoorden. 
 
Wethouder De Vrij zegt toe de nog niet beantwoorde vragen schriftelijk te beantwoorden over onder 
andere: 

- de jaarlijkse niet verplichte eigen bijdrage op scholen;  
- de bepalingen die het Jeugd Cultuur Fonds stelt ten aanzien van de eigen bijdrage; 
- het kindpakket in relatie tot pleegouders die geen wettelijk vertegenwoordiger of voogd zijn.  

 
5. Stand van zaken sociale wijkteams  
De projectleidster Wijkgericht werken, mevrouw Molenaar, verzorgt een presentatie waarbij ingegaan 
wordt op het implementatietraject Wijkgericht werken. Zij gaat daarbij onder andere in op de 
openstelling van de vier wijksteunpunten en geeft een toelichting op de inspanningen die de 
organisatie en de ketenpartners samen leveren om van Wijkgericht werken een succes te maken. 
 
De commissie is vervolgens in de gelegenheid gesteld vragen te stellen die zijn beantwoord door 
mevrouw Molenaar en wethouder Biersteker. 
 
 6. Doorlooptijden bij aanvragen Wet maatschappelijke ondersteuning 
De fractie van de VVD geeft aan dat zij recentelijk uit meerdere delen van de samenleving klachten 
heeft ontvangen dat de doorlooptijden rond aanvragen bij de Wet maatschappelijke ondersteuning 
lang zijn. De fractie wenst onder andere meer inzicht te krijgen in de oplossingen die er worden 
aangedragen de overschrijding in de doorlooptijden zo snel mogelijk terug te dringen.  
 
 



 
 
 
 
 
Wethouder Biersteker geeft een toelichting waarbij zij onder andere aangeeft dat er vertraging is 
binnen de organisatie (onder andere door ziekte en toename van het aantal aanvragen). Ook is er 
vertraging in de daadwerkelijke uitvoering nadat er een beschikking is afgegeven. Alle activiteiten zijn 
er op gericht de doorlooptijden te verkorten. 
 
7. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.55 uur.  
 


