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Datum: 

Tijdstip: 

Locatie: 

Aanwezig: 

 

 

 

 

 

 

 

Extra aanwezig: 

 

 

 

Afwezig: 

 

 

19 april 2017 

19.30 uur 

Gemeentehuis Schagen. 

Dhr. S.M. Lensink, voorzitter, mw. M. Teijema (commissiegriffier), dhr. M.A.J. Sanders (CDA), 

mw. S. Elavarasan (CDA), mw. C.E. Ackerman (VVD), dhr. W.M. van de Sande (VVD), dhr. 

I.L. Kroon (VVD), mw. J.W. Janssen-de Koning (PvdA), mw. J.J.H. van Dijk (PvdA), mw. 

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

Mw. A. Köster (Seniorenpartij), A. Kruijer (JESS), dhr. L. Dignum (JESS), dhr. J.F.Bas (D66), dhr. 

F.N.J. Jansen (D66 plv), mw. H.P. Bredewold (Wens4U), mw. J.H. Freijsen-Vacano(Wens4U), 

dhr. R. Verhoef (DNA), dhr. N. Lieshout (DNA), mw. J. Pouw (SP), dhr. J. komen (SP) 

 

wethouder B. Blonk , mevrouw A. van der Naaten (medewerkster zorginkoop), mevrouw 

H. Brinkman (kwaliteitmedewerker wijkteams), mevrouw N. de Jong (namens 

muziekschool Da Capo) 

 

mw. B.J. Glashouwer (CDA), H.C.P.M. Piket (PvdA), mw. P. Taams (JESS), mw. F. Wiersma-

Hartman (Wens4U), dhr. W.P. Rijnders (SP) 

 

 

1. Opening  

 

2. Mededelingen 

 

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 28 februari 2017  

De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.  

 

5b. Toezeggingenlijst 

De toezeggingenlijst wordt besproken. 

 

Sprekers: Van de Sande, ph. Blonk 

  

6a. Mededelingen portefeuillehouders: 

 Ph. Blonk stelt mevrouw N. de Jong voor van muziekschool Da Capo. 

 Mevrouw De Jong laat in het kader van het Pop-beleid een kort filmpje zien. 

 

 Mededelingen Ph. Blonk m.b.t.: 

- Cruijff 6x6 toernooi wordt georganiseerd door een groep jongeren. 

- Vakonderwijs lichamelijke opvoeding 

- Rapport Toezicht Sociaal Domein en rapport Het wijkteam in kwetsbare gezinnen. 

 

 Sprekers: Ph. Blonk, De Jong, Janssen 

 

6a1 Presentatie Integrale crisisfunctie en Transformatie Specialistische jeugdhulp 

 Mevrouw Van der Naaten en mevrouw Brinkman geven een toelichitng. 

 

Sprekers; Ph Blonk, Van de Sande, ph vVn der veek, Kroon, Mulder, Sanders, 

 

6b.  Mededelingen rapporteurs Gemeenschappelijke Regelingen   

De heer Van de Sande licht het stuk over de gemeenschappelijke regeling 

Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland toe. 

 

Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Samenleving 
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De heer Sanders merkt op dat vandaag het AB en DB van de gemeenschappelijke 

regeling GGD is en wil naar aanleiding hiervan weten hoe het staat met de situatie 

rondom de ICT en de begroting Veilig thuis. 

 

Ph. Blonk licht een en ander toe. Wat betreft de ICT zegt hij toe de commissie op de 

hoogte te houden over het vervolg van de gerechtelijke procedure rondom het ICT-

geschil en de financiën. 

 

Sprekers: Van de Sande, Komen, ph. Blonk, Sanders 

 

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

Geagendeerd is brief 17.03.04 Sport voor kwetsbare burgers 

 

De voorzitter benadrukt dat er vanuit het college al een raadsinformatiememo is 

verzonden over dit onderwerp. 

 

Sprekers: Dignum, Van de Sande, ph Blonk 

 

8. Rondvraag voor de commissieleden  

De vragen zijn schriftelijk ingediend en beantwoord.  

 

- Mevrouw Janssen m.b.t. rapport over gehoorbeschadiging 

- De heer Verhoef m.b.t. windturbine 158 

- Mevrouw Mulder m.b.t. een presentatie over de Beschermingstafel 

 

Ph. Beemsterboer en ph. Blonk beantwoorden de vragen. Ph. Blonk zegt toe: 

- Met een mail te komen over het rapport van de GGD m.b.t. gehoorschade 

- Nogmaals een presentatie over de Beschermingstafel te regelen 

 

Sprekers: Janssen, Verhoef, ph. Beemsterboer, Mulder, ph. Blonk 

 

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 19 april 2017, 

 

De commissiegriffier,                                           De voorzitter, 

 

 

M. Teijema                          S.M. Lensink 

 


