
 

 
 
 
 
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 1 maart 2022  
 
Aanwezig: 
P.W.H. Houben en L.R. Hough (Beter voor Den Helder), H.M. Krul (CDA), D. Dekker en 
H. Weerstand-Slot (VVD), F.C. Klut (D66), K. van Driesten en N. de Vos (Samen Actief sr.),  
H. van Dongen en J.J. Gatowinas (Stadspartij Den Helder), T.C. Polonius en J.M. van Dam 
(ChristenUnie), B. Spandaw en M. Anthonijsz-Keizer (PvdA), C.J. Dol-Cremers en M. Boessenkool 
(GroenLinks), A. Hogendoorn en M. Pastoor (Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp)  
 
Voorzitter:  E.J. Dasbach 
Commissiegriffier: F. Blok 
Wethouders:  T. Biersteker-Giljou (tot 19:50 uur), P.J.R. Kos en P. de Vrij  
 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer C. de Ridder zal inspreken over agendapunt 7; ‘Plan van aanpak oplopende afhandeltermijn 
WMO’. Mevrouw M. Verbeek (KBO-ouderenadviseur) zal inspreken over agendapunt 6; ‘Evaluatie 
WMO-taxivervoer’ en over agendapunt 7; ‘Plan van aanpak oplopende afhandeltermijn WMO’. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De voorzitter stelt voor om vanwege de aanwezigheid van de insprekers eerst agendapunt 6; 
‘Evaluatie WMO-taxivervoer’ en agendapunt 7; ‘Plan van aanpak oplopende afhandeltermijn WMO’ te 
behandelen. De commissie stemt hiermee in. De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Voorstel tot het vaststellen van het huisvestingsprogramma onderwijs 2022 inclusief 
 vernieuwbouw Lichtlijn en renovatie Vloedlijn 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor het voorstel als hamerpunt te agenderen voor 
de raadsvergadering van 7 maart 2022.  
 
5. Voorstel tot het beschikbaar stellen van middelen voor het uitvoeringsplan 
 Duurzaam rondkomen in Den Helder 
De commissie acht het voorstel in meerderheid besluitrijp en stelt voor dit voorstel als bespreekpunt te 
agenderen voor de raadsvergadering van 7 maart 2022. Als bespreekpunt is onder andere genoemd 
of dit uitvoeringsplan op dit moment wel voldoende tegemoetkomt aan de doelgroep. 
 
Wethouder De Vrij zegt toe om in het 3e of 4e kwartaal de commissie te informeren over de stand van 
zaken met betrekking tot dit uitvoeringsplan. 
 
6.  Evaluatie WMO-taxivervoer 
Mevrouw M. Verbeek en de heer C. de Ridder spreken in. Zowel mevrouw M. Verbeek als de heer 
C. de Ridder gaan hierbij ook in op agendapunt 7; ‘Plan van aanpak oplopende afhandeltermijn 
WMO’.  
Wethouder Biersteker geeft een korte toelichting op het onderwerp. De commissie is daarna in de 
gelegenheid gesteld vragen te stellen die zijn beantwoord door wethouder Biersteker. Na een korte 
schorsing verlaat wethouder Biersteker de vergadering en wordt vervangen door wethouder Kos. 
 
Wethouder Kos zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag wat er bedoeld wordt met ‘actief en 
passief’ gebruik; hoe data-inzicht baten kunnen opleveren en over welke data het hier gaat. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
De fractie van het CDA geeft aan mogelijk in de komende raadsvergadering een motie in te dienen 
waarin het college van burgemeester en wethouders de opdracht wordt gegeven om in ieder geval 
voor april nauwkeurig uit te laten rekenen hoeveel geld er nodig is om de eigen bijdrage met 
terugwerkende kracht af te schaffen zodat dit gepresenteerd kan worden als concreet voorstel bij  
eventuele coalitieonderhandelingen en dus ook tijdig verwerkt kan worden in de komende Kadernota. 
 
7. Plan van aanpak oplopende afhandeltermijn WMO 
Mevrouw Van Dorsselaer geeft een presentatie over het Plan van aanpak oplopende afhandeltermijn 
WMO. De commissie is daarna in de gelegenheid gesteld vragen te stellen die zijn beantwoord door 
mevrouw Van Dorsselaer en wethouder Kos.  
 
Wethouder Kos zegt toe om in het volgende kwartaal de voortgang van het Plan van aanpak 
oplopende afhandeltermijn WMO met de commissie te bespreken.  
 
8. Jaarrapportage 2021 Financieel Fit Team Den Helder 
Dit agendapunt is doorgeschoven naar de volgende commissievergadering. 
 
9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering rond 22:35 uur.  
 
 


