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Datum: 

Tijdstip: 

Locatie: 

Aanwezig: 

 

 

 

 

 

 

 

Extra aanwezig: 

 

 

 

Afwezig: 

 

 

22 november 2016 

19.30 uur 

Noorderkwartier te Schagen. 

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

(CDA),  mw. S. Elavarasan (CDA), mw. B.J. Glashouwer (CDA), dhr. W.M. van de Sande 

(VVD),  mw. J.W. Janssen-de Koning (PvdA), H.C.P.M. Piket (PvdA), mw. M.C.M. Mulder-

Keij (Seniorenpartij), dhr. A.P. Rietkerk (Seniorenpartij), dhr. J.Th. Kröger (JESS), mw. P. 

Taams (JESS), mw. H.P. Bredewold (Wens4U), mw. M.C. Verloop (Wens4U), dhr. R. Verhoef 

(DNA), en dhr. W.P. Rijnders (SP). 

 

 

wethouder B. Blonk, mw. D. Paauwe (Opleidingsmanager afd. Basisopleidingen ROC), 

mw. A. Koelewijn (KopGroepbibliotheken), mw. A. Ruder  (KopGroepbibliotheken) en mw. 

J. Krimp (wnd. directeur KopGroepbibliotheken), dhr. R. Koops (Stichting Sportfondsen) 

 

mw. J.J.H. van Dijk (PvdA), en. Mw. Wiersma-Hartman (Wens4U), J.F. Bas (D66), dhr. L. 

Dignum (JESS), dhr. K. Veenvliet (D66 ), A. Kruijer (JESS). 

 

 

1. Opening  

 

2. Mededelingen 

De voorzitter deelt mee dat bericht van verhindering is ontvangen van: Van Dijk, 

Wiersma, Veenvliet, en Bas. Mw. Schravemade stopt met haar werkzaamheden als 

commissielid. Dhr. Piket (voorheen cie. Bestuur) heeft geruild met mw. Brinkman en neemt 

nu haar plaats in. 

  

3. Insprekers 

 Er zijn geen insprekers 

 

4. Vaststellen van de agenda 

Op voorstel van de voorzitter besluit de commissie de punten 6c en 6d om te wisselen. 

De commissie stelt de agenda verder ongewijzigd vast. 

  

5a. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergaderingen van 30 augustus 2016  

De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

 

5b. Toezeggingenlijst 

De toezeggingenlijst wordt besproken en bijgewerkt.  

 

Sprekers: V.d. Sande, Taams en ph. Blonk. 

 

6a. Mededelingen portefeuillehouders: 

Ph. Blonk doet mededeling over de volgende onderwerpen: 

- Onderzoek kunstgrasvelden; 

- Pilot Wonen Plus Welkzijn en Vluchtelingenwerk voor verbetering integratie  

vergunnighouders;  

- Boekje Mantelzorg; 

- Collectieve ziektekostenverzekering voor mensen met een laag inkomen; 

- Overleg Klankbordgroep Sociaal Domein na afloop commissie; 

 

 

6b.  Mededelingen rapporteurs Gemeenschappelijke Regelingen   

De heer Van de Sande geeft een korte toelichting op de raadsrapportage GR 

Gesubsidieerde Arbeid. 

 

Overige sprekers: Verhoef en ph. Blonk. 

Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Samenleving 
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6d.  Presentatie Beleidsplan 2017-2020 “Iedereen in de KopGroep!” 

 Mw. A. Ruder geeft haar presentatie. 

 

6c.  Presentatie laaggeletterdheid 

 De dames Koelewijn, Paauwe en Krimp geven hun presentatie. 

  

 Naar aanleiding van beide presentaties zijn de volgende sprekers aan het woord: 

 Mulder, Kröger, Bredewold, Glashouwer, Janssen, Verhoef, V.d. Sande en ph. Blonk. 

 

 De dames Ruder, Koelewijn, Paauwe en Krimp reageren op gestelde vragen en 

opmerkingen. 

 

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

Er zijn geen stukken geagendeerd. 

 

8. Rondvraag voor de commissieleden 

- Verhoef m.b.t. cursussen GGZ m.b.t. impact eerste kind op relatie zoals die in Alkmaar 

gegeven wordt. Kan die cursus ook in Schagen gegevens worden. 

 

Ph. Blonk zal hier navraag over doen. 

 

 Ter bespreking 

 

9.  Raadsinformatiememo Sportfondsen 

  

Sprekers: Sanders, Koops, Mulder V.d. Sande, Verhoef, Bredewold, Kröger, Janssen, 

Glashouwer. 

 

 Ph. Blonk geeft aan dat hij inmiddels signalen heeft ontvangen dat de procedure over 

de aanbesteding wellicht toch anders gevoerd moet worden. Er zal hierover nog nader 

advies over ingewonnen worden. Zodra er meer over de wijze van contractering bekend 

is wordt de commissie geïnformeerd. 

 

 

10. 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 17 januari 2017, 

 

De commissiegriffier,                                           De voorzitter, 

 

 

L. Hooghiemstra                          F. Teerink 

 


