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Datum: 

Tijdstip: 

Locatie: 

Aanwezig: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra aanwezig: 

 

 

Afwezig: 

 

 

28 februari 2017 

19.30 uur 

Gemeentehuis Schagen. 

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

(CDA), mw. S. Elavarasan (CDA), mw. B.J. Glashouwer (CDA), mw. C.E. Ackerman (VVD), 

dhr. I.L. Kroon (VVD), mw. J.W. Janssen-de Koning (PvdA), H.C.P.M. Piket (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, plv.) , mw. P. Taams (JESS), dhr. L. Dignum 

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

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

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

 

wethouder B. Blonk en de dames L. Hoek (Veilig Thuis) en M. Baars (beleidsmedewerker 

Samenleving). 

 

dhr. W.M. van de Sande (VVD), dhr. J.Th. Kröger (JESS) 

 

 

1. Opening  

 

2. Mededelingen 

Een extra woord van welkom voor mw. Köster. Het is haar eerste vergadering namens de 

Seniorenpartij. 

 

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 22 november 2016  

De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.  

 

5b. Toezeggingenlijst 

De toezeggingenlijst wordt besproken. 

- Raadsinformatiememo aanbesteding huishoudelijke zorg toevoegen; 

- Diverse data in overzicht toezeggingen actualiseren. 

 

Sprekers: Mulder, Sanders, Kroon, Verhoef en ph. Blonk. 

  

6a. Mededelingen portefeuillehouders: 

Ph. Blonk doet mededeling over de volgende onderwerpen: 

- Procedure Evaluatie subsidiebeleid, voorstel is om o.a. door de gemeenten drie 

avonden voor de diverse sectoren te organiseren; 

- Procedure opzet evaluatie Mantelzorgbeleid;   

- Herinnering Actie over zwemmen in relatie tot ALS; 

- Voortgang invulling beleid eigen bijdrage wmo (dagbesteding en begeleiding).  

Voor de zomervakantie komt er een voorstel richting commissie en raad; 

- Voortgang invulling Vakonderwijs beweging in het primair onderwijs. Voor de 

zomervakantie komt er een voorstel richting commissie en raad; 

- Ouderenpakket, hoe dit simpel en effectief in te vullen. Voor de zomervakantie komt 

er een voorstel richting commissie en raad;  

 

Ph. Blonk zegt de commissie een memo toe, waarin hij de evaluatie van het subsidie- en 

mantelzorgbeleid nog eens uiteenzet. Desgewenst kan deze memo in de volgende 

commissie worden geagendeerd. 

Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Samenleving 
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N.a.v. een vraag van dhr. Sanders geeft de ph. aan dat er door de gehouden 

conferentie “Dementie vriendelijke gemeente” er een notitie (mogelijk eerst een 

bestuursopdracht) richting de commissie komt. Over de termijn vindt nog afstemming 

met de griffie plaats. 

 

6b. Presentatie Veilig Thuis 

 Mw. Hoek geeft de presentatie. 

  

Sprekers: Taams, Bredewold, Janssen, Mulder, Köster, Verhoef en ph. Blonk. 

 

6c.  Mededelingen rapporteurs Gemeenschappelijke Regelingen   

 

Kroon en Mulder vragen naar het rapport Berenschot 

 

Ph.  beantwoordt de vragen en geeft aan dat het rapport van Berenschot nog niet af is. 

 

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

Er zijn geen stukken geagendeerd. 

 

8. Rondvraag voor de commissieleden  

De vragen zijn schriftelijk ingediend en beantwoord. Dhr. Piket gaat nog nader in op zijn 

gestelde vragen. 

 

9.  Bespreeknotitie integraal huisvestingsplan 

 Sprekers: Bas, Piket, Kroon, Mulder, Bredewold, Taams, Verhoef en ph. Blonk. 

  

De commissie kan zich vinden in de uitgangspunten van de bespreeknotitie.  

 

10.  Raadsinformatiememo Clientervaringsonderzoek Wmo en jeugd 

 

 Sprekers: Rijnders, Verhoef, Mulder, Elavarasan, Bas en ph. Blonk. 

 

De fractie van de SP heeft kritiek op de gehanteerde vraagstelling van het onderzoek 

(voorkeur 1-7)en de beantwoording van de vragen. In het bijzonder vraag 12 wil spreker 

graag opnieuw beantwoord zien. Bij de beantwoording van de gestelde vragen geeft 

de portefeuillehouder aan dat hij de kritiek op de vraagstelling zal doorgeven en vraag 

12 in een verbeterde versie zal beantwoorden. 

 

  

11.   05 Raadsinformatiememo Transformatieagenda 

  

 Sprekers: Dignum en Rijnders en ph. Blonk. 

 

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 19 april 2017, 

 

De commissiegriffier,                                           De voorzitter, 

 

 

L. Hooghiemstra                          F. Teerink 

 


