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Datum: 

Tijdstip: 

Locatie: 

Aanwezig: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra aanwezig: 

 

Afwezig: 

 

 

19 april 2016 

19.30 uur 

Raadszaal gemeentehuis Schagen 

Dhr. F. Teerink, voorzitter, dhr. L. Hooghiemstra (commissiegriffier), dhr.  M.A.J. Sanders 

(CDA), mw. S. Elavarasan (CDA), dhr. W.M. van de Sande (VVD), dhr. P. Vlam (plv. VVD), 

mw. J.W. Janssen-de Koning (PvdA), mw. J. Brinkman (PvdA), mw. J.J.H. van Dijk (PvdA), 

mw. M.C.M. Mulder-Keij (Seniorenpartij), dhr. A.P. Rietkerk (Seniorenpartij), mw. J.M.M. 

Schravemade (Seniorenpartij), dhr. J.Th. Kröger (JESS), mw. P. Taams (JESS), dhr. L. Dignum 

(JESS), J.F. Bas (D66), mw. M. Frowijn (plv. D66), mw. H.P. Bredewold (Wens4U), Mw. 

Wiersma-Hartman (Wens4U), mw. J.H. Freijsen-Vacano (Wens4U), dhr. R. Verhoef (DNA), 

dhr. N. Lieshout (DNA) en dhr. W.P. Rijnders (SP). 

 

wethouder B. Blonk en R. de Goede (beleidsmedewerker Samenleving). 

 

dhr. K. Veenvliet (D66 ), mw. B.J. Glashouwer (CDA), Dhr. I.L. Kroon (VVD) en mw. C.E. 

Ackerman (VVD). 

 

 

1. Opening  

 

2. Mededelingen 

De voorzitter deelt mee dat bericht van verhindering is ontvangen van: Veenvliet (Frowijn 

vervangt), Kroon (Vlam vervangt), Ackerman en Glashouwer. Elevarasan komt iets later. 

 

3. Insprekers 

 Er zijn geen insprekers. 

 

4. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

  

5a. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergaderingen van 1 maart 2016  

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

5b. Toezeggingenlijst 

Geen op- of aanmerkingen. 

 

6a. Mededelingen portefeuillehouders: 

Ph. Blonk doet mededeling over de volgende onderwerpen: 

- Website Noordkop voor elkaar; 

- Ouderbijdrage jeugdhulp 2015 en 2016 vervallen; 

- Organisatie vergunningshouders in Petten voor wat betreft het onderwijs; 

- Nu ook Graag gedaan in “Oud Zijpe”; 

- In de Regio Noord-Holland-Noord wordt onderzocht of specialistische regionale 

jeugdhulp gezamenlijk kan worden gedaan, waarbij er mogelijk een verschuiving 

komt van intramurale- naar meer ambulante hulp; 

 

Naar aanleiding van de mededelingen (inclusief de memo n.a.v. de motie SP, Jess en 

Seniorenpartij) reageren de volgende sprekers: 

Kröger, Janssen, Rijnders, Mulder, Bas en Van de Sande. 

 

Ph. Blonk beantwoord de gestelde vragen en zegt toe met een aangepaste memo te 

komen. 

 

6b.  Mededelingen rapporteurs Gemeenschappelijke Regelingen   

De bij de stukken gevoegde rapportage Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland 

wordt kort besproken en nader toegelicht door de rapporteurs Sanders en Van de 

Sande,  alsmede ph. Blonk. 
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Overige sprekers: Janssen, Kröger en Brinkman. 

 

6c.  Presentatie over de integrale aanpak jeugdgroepen. 

Mw. De Goede verzorgt de presentatie en reageert tussentijds op de gestelde vragen en 

opmerkingen. Daar waar de vraagstelling meer politiek is reageert ph. Blonk.  

 

Overige sprekers: Van de Sande, Mulder, Bredewold, Frowijn, Dignum, Freijsen en 

Brinkman 

 

7. Ingekomen stukken aan de raad geagendeerd op verzoek van de raadsleden 

Er zijn geen stukken geagendeerd. 

 

8. Rondvraag voor de commissieleden 

- Bredewold m.b.t. popmachine; 

- Verhoef m.b.t. privacy; 

- Bas m.b.t. invalideparkeerplaats Aldi;  

- Van de Sande m.b.t. seksuele intimidatie en verkrachting in het onderwijs;  

- Kröger m.b.t. Harenkarspelhal; 

- Rijnders m.b.t. memo onderzoek wijkteam en wmo;  

- Janssen vraagt aandacht voor de stichting buurtgezinnen.nl en onderzoek informeel 

leren. 

   

De ph. zegt toe nog met nadere informatie te komen over het onderzoek informeel leren 

en zal het onderwerp “seksuele intimidatie en verkrachting in het onderwijs” agenderen 

als agendapunt in het onderwijsveld om na te gaan in hoeverre dit ook in Schagen 

speelt.  

 

De vraag m.b.t. de invalideparkeerplaats bij de Aldi zal worden doorgegeven aan ph. 

V.d. Veek.  

 

9.  Sluiting 

 

 

Het integrale videoverslag is een aantal dagen na de vergadering te raadplegen op de 

gemeentelijke website naar sprekers, agendapunten en vergaderstructuur per agendapunt 

 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering van 7 juni 2016, 

 

De commissiegriffier,                                           De voorzitter, 

 

 

L. Hooghiemstra                          F. Teerink 

 


