
 

 
 
 
 
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 11 januari 2021  
 
Aanwezig: 
P.W.H. Houben en J.E. Vorstman-Gorter (Beter voor Den Helder), J.J. Lobles (CDA), D. Dekker en 
H. Weerstand-Slot (VVD), F.C. Klut (D66), K. van Driesten (Samen Actief sr.), F. Loman 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 
A.V. Kolsteeg (Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp), M.C. Apan Vega en N. List 
(Gemeentebelangen Den Helder) en C.M. Bazen (fractie Bazen). 
 
Voorzitter:  E.J. Dasbach 
Commissiegriffier: F. Blok 
Wethouders:  T. Biersteker-Giljou en P. Kos  
 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de digitale vergadering.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Er is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De voorzitter stelt voor de actuele vragen van de heer Klut na agendapunt 4 te behandelen. De 
commissie stemt hiermee in. De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Presentatie vorming Integraal Kindcentrum 
Wethouder Kos geeft een presentatie. Daarna geeft de heer Jong (Stichting Samenwerkingsschool) 
een nadere toelichting op het onderwerp. De commissie is vervolgens in de gelegenheid gesteld 
vragen te stellen die zijn beantwoord door wethouder Kos en de heer Jong.  
 
5. Actuele vragen over het plaatsen van sociaal maatschappelijk zwakkeren in de Visbuurt   
De heer Klut geeft een toelichting op zijn vooraf ingediende onderstaande actuele vragen met 
betrekking tot het plaatsen van sociaal maatschappelijk zwakkeren in de Visbuurt. 
  
1. Hebt u in het verleden al kennis genomen van de kritiek op het steeds maar weer plaatsen van 

sociaal maatschappelijk zwakkeren in de Visbuurt die worden gehuisvest in deze buurt?  
2.  Bent u het met ons eens dat dit een negatieve invloed heeft op de leefsfeer in de buurt? 
3.  Welke maatregelen gaat u nemen om verdere uitbreiding hiervan te stoppen? 
4.  Ondanks dat wij best wel begrip kunnen opbrengen voor de problematiek die er is inzake het 

opvangen van deze doelgroep, vragen wij ons af waarom dit zich steeds maar weer concentreert in 
een dergelijk klein gebied. 

5.  Welke alternatieven heeft u verder in beschouwing genomen om deze sociaal maatschappelijke 
druk in deze buurt te doen afnemen? 

6.  Heeft u inzake de plaatsing van weer een extra groep ook overleg gehad met belangenvereniging 
Visbuurt?  

7. Bent u zich bewust van de locatie die te midden ligt van een aantal "begeleidwonenprojecten" voor 
ex-verslaafden waardoor ook de plaatsing van de coffeeshop indertijd werd afgeblazen? 

8.  Hoe verhoudt zich het aanvragen van een omgevingsvergunning voor 1 jaar voor dit project, en 
wat gebeurt er daarna? 

9.  Hoe verhoudt zich deze gang van zaken met de afspraak indertijd, dat de Visbuurt niet verder 
sociaal belast zou worden? 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Wethouder Biersteker geeft aan dat het college van burgemeester en wethouders vanochtend heeft 
afgesproken de vergunning aan dnoDoen voor het huisvesten van zeven jongeren in een pand aan de 
Zuidstraat 83 te heroverwegen. In een goed overleg is dnoDoen hier inmiddels over geïnformeerd. 
Het project blijft zeker rekenen op steun van het college maar dan op een wellicht andere locatie. Wat 
de gevolgen zijn van de mogelijke intrekking van de vergunning wordt nader onderzocht. 
 
6. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering rond 20:30 uur.  
 


