Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Samenleving
Datum:
Tijdstip:
Locatie:
Aanwezig:

19 januari 2016
19.30 uur
Raadszaal gemeentehuis Schagen
Dhr. F. Teerink, voorzitter, dhr. L. Hooghiemstra (commissiegriffier), dhr. M.A.J. Sanders
(CDA), mw. B.J. Glashouwer (CDA), mw. S. Elavarasan (CDA), dhr. W.M. van de Sande
(VVD), dhr. A.H. Grit (plv. VVD), mw. J. Brinkman (PvdA), mw. J.J.H. van Dijk (PvdA), dhr.
H.C.P.M. Piket (plv. PvdA), mw. M.C.M. Mulder-Keij (Seniorenpartij Schagen), dhr. A.P.
Rietkerk (Seniorenpartij Schagen), mw. J.M.M. Schravemade (Seniorenpartij Schagen),
dhr. J.Th. Kröger (JESS), mw. C.H.T. Rampen-van de Put (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).

Extra aanwezig: wethouder B. Blonk en mw. D. van der Kruijs (beleidsmedewerker Samenleving).
Afwezig:

Dhr. I.L. Kroon (VVD), mw. C.E. Ackerman (VVD), mw. J.W. Janssen-de Koning (PvdA), dhr.
K. Veenvliet (D66 ).

1.

Opening

2.

Mededelingen
De voorzitter deelt mee dat bericht van verhindering is ontvangen van: Kroon (Grit
vervangt), Ackerman, Janssen (Piket vervangt) en Veenvliet (Frowijn vervangt).

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 24 november 2015
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

5b.

Toezeggingenlijst
Sprekers: Sanders en ph. Blonk.
Toezegging m.b.t. Evaluatie 3D kan van de lijst.

6a.

Mededelingen portefeuillehouders:
Ph. Blonk doet mededeling over de volgende onderwerpen:
Onderwijs/arbeidsmarkt in relatie tot Hoger Onderwijs cq. universitair onderwijs in de
regio;
Memo beleidsregels participatiewet;
Nota schuldhulpverlenig komt in volgende commissie en raad.
Gemeentelijke samenwerking Dierenwelzijn;
Actie Johnny de Mol;
Voortgang Motie lessen in geluk;
Snellere besluitvorming aanvragen bijstandsuitkeringen;
Voortgang Go-ov app en leerlingenvervoer.
De commissie gaat akkoord met voorstel van de ph. om in de volgende commissie een
presentatie te laten verzorgen over de onderwijs/arbeidsmarkt in relatie tot het
Universitair- en Hoger Beroeps Onderwijs.
Naar aanleiding van een verzoek van dhr. Van de Sande om zo snel mogelijk financieel
inzicht te verschaffen over de cijfers van 2015 binnen het Sociaal Domen, geeft de Ph.
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aan, dat zodra er concreet cijfermateriaal beschikbaar is, hij deze met de commissie zal
delen. Overigens heeft een en ander ook een relatie met de op te stellen
gemeenterekening 2015.
Overige spreker: Kröger.
6b.

Mededelingen rapporteurs Gemeenschappelijke Regelingen
Er zijn geen vragen over de opgestelde raadsrapportage GGD Hollands Noorden.

7.

Ingekomen stukken aan de raad geagendeerd op verzoek van de raadsleden
Er zijn geen stukken geagendeerd.

8.

Rondvraag voor de commissieleden
Rijnders m.b.t. bezuinigingen huishoudelijke hulp en de toezegging van extra
Rijksmiddelen;
Frowijn m.b.t. verhuizing van school De Ark;
Sanders m.b.t. beschikbare middelen voor mantelzorgers;
Piket m.b.t. of er al zicht is op kosten n.a.v. de keukentafelgesprekken;
Mulder uit haar zorgen over de AED-kasten in relatie tot het onderhoud;
Verhoef n.a.v. het optreden van de ph. in de uitzending meldpunt Max;
Bas verzoekt de ongegronde bezwaarschriften inhoudelijk te betrekken bij de
evaluatie van het beleid
Ph. Blonk beantwoordt de gestelde vragen en zegt mw. Mulder nog een nadere reactie
toe over de situatie rond AED-kasten in de gemeente Schagen.
Ter advisering

9.

Verordening individuele inkomenstoeslag Schagen 2016
Sprekers: Bas, Freijsen, Mulder, V.d. Sande, Brinkman, Rijnders, Verhoef, Kröger, V.d. Kruijs
en ph. Blonk.
Op verzoek van de SP adviseert de commissie dit voorstel te agenderen als bespreekstuk
voor de raad van 9 februari 2016.

10.

Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid.
Sprekers: Bredewold, Glashouwer, Kröger, Van de Sande, Bas, Van Dijk en ph. Blonk.
De commissie adviseert het voorstel te agenderen als hamerstuk voor de raad van 9
februari 2016.
Ter bespreking

11.

072 Raadsinformatiememo in control of alcohol/drugs
Sprekers: Elavarasan, Dignum, Bredewold, Piket, Van de Sande, Frowijn, Rijnders,
Verhoef, Mulder en ph. Blonk.
De commissie gaat uitgebreid in op de raadsinformatiememo met de bijbehorende
bijlagen en is van mening dat naast de regionale aanpak er ook lokaal zaken moeten
worden opgepakt. De ph. laat weten dat er lokaal diverse pilots worden voorbereid,
welke over ongeveer een halfjaar van start gaan. Op verzoek van mw. Mulder wordt
deze toezegging opgenomen in de toezeggingenlijst.

12.

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 1 maart 2016,
De commissiegriffier,

De voorzitter,

L. Hooghiemstra

F. Teerink
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