
 

 
 
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 23 maart 2021  
 
Aanwezig: 
J.E. Vorstman en P.W.H. Houben (Beter voor Den Helder), F. H. Camara en S. Janssen (CDA), 
D. Dekker (VVD), M.R. Abrahams (PVV), F.C. Klut en E. Heijmans (D66), M. Vermooten en 
N.N.T. Hanna (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 H.J. Regtop (PvdA), 
C.J. Dol-Cremers en M. Boessenkool (GroenLinks), A. Hogendoorn (Behoorlijk Bestuur voor 
Den Helder & Julianadorp) en M.C. Apan Vega (Gemeentebelangen). 
 
Voorzitter:  N. List 
Commissiegriffier: F. Blok 
Wethouders:  mw. T. Biersteker-Giljou, de heer P. Kos en de heer 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 5, Stand van zaken Zorgzame gemeente, hebben de fracties van D66, de Stadspartij 
Den Helder, GroenLinks, het CDA en de VVD vragen en heeft wethouder De Vrij informatie over de 
kinderopvangtoeslag affaire. De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.  
 
Ter bespreking 
 
4. Stand van zaken uitvoering armoedebeleid en schuldhulpverlening 
Wethouder De Vrij geeft een korte introductie op het onderwerp. Aan de hand van een presentatie, 
verdeeld in zeven blokken, wordt ingegaan op het uitvoeringsplan schuldhulpverlening ''de cirkel is 
rond'' en op het overige armoedebeleid. De commissie wordt na elk onderdeel van de presentatie in 
de gelegenheid gesteld vragen te stellen aan de betreffende presentator/beleidsambtenaar.  
 
De presentatie zal worden toegevoegd aan het raadsinformatiesysteem. 
 
5. Stand van zaken Zorgzame gemeente 
De fractie van D66 vraagt naar de beveiliging van de persoonsgegevens in relatie tot de app die de 
taxibedrijven voor het WMO-vervoer gebruiken. Daarnaast wijst de fractie op het feit dat uren zodanig 
krap geïndiceerd worden dat cliënten daarmee niet geholpen zijn. Wethouder Biersteker geeft aan dat 
uiterst zorgvuldig wordt gekeken naar wat cliënten nodig hebben en wijst verder op de toekomstige 
evaluatie van het WMO-vervoer.  
 
De fractie van de Stadspartij Den Helder vraagt wat de stand van zaken in met betrekking tot de sterk 
oplopende COVID-19 besmettingen bij kinderen en het hierdoor sluiten van klassen/scholen. 
Wethouder Kos geeft aan dat er iedere donderdag overleg is met de directeuren van de scholen en de 
kinderopvang. Vanuit de GGD is een clusterteam georganiseerd waar de scholen terecht kunnen voor 
een maatwerk oplossing. 
 
De fractie van GroenLinks vraagt, in relatie tot de bespreking van de eigen bijdrage WMO-taxivervoer 
in de vorige vergadering, waarop de wethouder het bedrag van € 70,- per maand voor vervoer heeft 
gebaseerd. Wethouder Biersteker geeft aan dat dit bedrag is gebaseerd op een rapport van het Nibud 
van mei 2019; ‘Armoede onder ouderen’ waarin het besteedbaar inkomen uiteen wordt gezet. 
De wethouder geeft aan dit rapport aan de commissie ter beschikking te stellen.   
 
De fractie van het CDA vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot het ‘buddyproject’. 
Wethouder De Vrij antwoordt dat buddy’s bij mensen thuis komen. In verband met de coronacrisis 
heeft dit project dus stilgelegen. Er wordt op dit moment nagedacht over andere manieren om hier 
invulling aan te geven.      
 
 



 
 
 
 
 
De fractie van de VVD vraagt of er vanuit het college plannen zijn om te onderzoeken of een 
dependance van hoger onderwijs binnen de gemeentegrenzen te realiseren is. Wethouder Kos geeft 
aan dat dit niet het geval is. Er wordt momenteel op andere manieren dan vroeger verbinding gezocht 
met het hoger onderwijs zoals bijvoorbeeld ‘Associate degree’. In de ambitie rondom de Regiodeel 
staat het brengen van HBO/WO-onderwijs in Den Helder hoog op de agenda. 
 
Wethouder De Vrij informeert de commissie over de situatie rondom ouders die betrokken zijn bij de 
kinderopvangtoeslag affaire. Er hebben zich 26 gedupeerden gemeld waarvan een groot aantal is 
geholpen en ondersteund. Daarnaast hebben 56 gedupeerden zich gemeld bij de belastingdienst. 
 
6. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 21:35 uur.  
 
 
 
 
 


