
 

 
 
 
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 24 augustus 2021  
 
Aanwezig: 
P.W.H. Houben en J.E. Vorstman-Gorter (Beter voor Den Helder), C.M. Bazen en S. Janssen-
Dikmans (CDA), P.T. Bais en H. Weerstand-Slot (VVD), 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 Den Helder) 
 
Voorzitter:  N. List 
Commissiegriffier: F.V.A. Hoogervorst 
Wethouders:  P.J.R. Kos en P. de Vrij  
 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de digitale vergadering. Ze licht toe dat de agendacommissie na raadpleging van 
alle raads- en commissieleden heeft besloten het agendapunt ‘Stand van zaken Zorgzame gemeente’ 
af te schaffen. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Voorstel tot het vaststellen van het Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2020-2025. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor de 
raadsvergadering van 6 september 2021. 
Wethouder Kos zegt toe dat in januari 2022 een presentatie wordt verzorgd in de commissie over de 
stand van zaken met betrekking tot IKC-vorming.  
 
5. Voorstel tot het vaststellen van de subsidieverordening sportverenigingen Den Helder en 
 tarieven voor gemeentelijke sportaccommodaties. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor dit te agenderen voor de raadsvergadering van 
6 september 2021. Op verzoek van de fractie van Senioren Actief Den Helder en omstreken wordt het 
voorstel als bespreekpunt geagendeerd, waarbij het te bespreken onderwerp de rol van de 
Sportfederatie is. 
Wethouder De Vrij zegt toe de raad schriftelijk te informeren over de resultaten van zijn komende 
gesprek met de voorzitter van de Sportfederatie.  
 
6. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.05 uur.  
 


