
 

 Pagina 1 van 2 

 

 

 

Datum: 

Tijdstip: 

Locatie: 

Aanwezig: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra aanwezig: 

 

Afwezig: 

 

 

28 november 2017 

19.30 uur 

Gemeentehuis Schagen. 

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

B.J. Wolters (CDA), mevr. B.J. Glashouwer (CDA), mevr. C.E. Ackerman (VVD), dhr. W.M. 

van de Sande (VVD), dhr. I.L. Kroon (VVD), mevr. J.W. Janssen-de Koning (PvdA),mevr. 

J.J.H. van Dijk, mevr. M.C.M. Mulder-Keij (Seniorenpartij), mevr. A. Köster (Seniorenpartij), 

dhr. A.P. Rietkerk (Seniorenpartij), mevr. A. Kruijer (JESS), dhr. L. Dignum (JESS), dhr. F.N.J. 

Jansen (plv. D66), mevr. M. Frowijn (plv. D66), mevr. H.P. Bredewold (Wens4U), mevr. M. 

Verloop (plv. Wens4U), mevr. J.H. Freijsen-Vacano (Wens4U), dhr. N. Lieshout (DS), dhr. R. 

Verhoef (DS) en dhr. W. Rijnders (SP), 

 

wethouder B. Blonk. 

 

dhr. J.F.Bas (D66), mevr. F. Wiersma-Hartman (Wens4U), H.C.P.M. Piket (PvdA), mevr. P. 

Taams (JESS), dhr. K. Veenvliet (D66) 

 

 

1. Opening  

  

2. Mededelingen 

 

3. Insprekers 

 Dhr. Goldsteen (pleegouder) en mevr. Y. Davids (Parlan).  

 

Overige sprekers: Bredewold, Mulder, Van de Sande, Verhoef, Frowijn, Janssen en ph. 

Blonk. 

 

Naar aanleiding van een vraag van mevr. Frowijn gaat mevr. Davids nog na of de 

provincie nog steeds financiële middelen in het noodfonds stopt. 

 

4. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

  

5a. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergaderingen van 17 oktober 2017  

De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.  

  

T  N.a.v. de besluitenlijst vraagt dhr. Van de Sande wanneer de bijeenkomst over re- 

              integratie gaat plaatsvinden. Ph. Blonk geeft aan dat in februari hiervoor een 

              afzonderlijke themabijeenkomst komt. 

  

5b. Toezeggingenlijst 

De toezeggingenlijst wordt doorgenomen.  

 

Dhr. Dignum vraagt wat de agendacommissie heeft besloten naar aanleiding van zijn 

vraag om de projectleider sportservice Schagen uit te nodigen voor een toelichting in de 

commissie. De voorzitter geeft aan dat de agendacommissie hier nog niet over heeft 

gesproken. 

 

6a. Mededelingen portefeuillehouders: 

Ph. Blonk: voortgang uitvoering eerdere besluitvorming in september m.b.t. het sociaal 

domein. 

 

T Ph. Blonk zal de commissie per kwartaal informeren over de voortgang van de diverse 

activiteiten binnen het sociaal domein 

 

 

 

Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Samenleving 
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6b.  Mededelingen rapporteurs Gemeenschappelijke Regelingen   

Geagendeerd staat de raadsrapportage gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland.  

 Commissie neemt de rapportage voor kennisgeving aan. 

 

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

a. stopzetting overleg wethouder Blonk 

Sprekers: Sanders, Rijnders, Van de Sande, Mulder, Dignum, Bredewold en ph. Blonk  

 

T Standpunt commissie: Als de bestuursrechter een uitspraak heeft gedaan zal worden 

bekeken in hoeverre mediation kan worden ingezet om de betrekkingen te normaliseren 

 

b. Exploitatiebijdrage t.b.v. zorgcomplexen Dirkshorn en Tuitjenhorn voormalige 

gemeente Harenkarspel. 

Insprekers: de heer A. Klaver met dhr. B. v.d. Wijden. 

 

Overige sprekers: Jansen, Janssen, Van de Sande, Mulder, Dignum en ph. Blonk. 

 

T Ph. Blonk geeft aan dat hij met een memo komt die, gelet op de vele ontwikkelingen op 

dit terrein,  breder zal zijn dan alleen het verschil van inzicht met betrekking tot deze 

exploitatiebijdrage. 

 

8. Rondvraag voor de commissieleden 

 De door de PvdA en CDA ingediende vragen zijn schriftelijk beantwoord. 

T De door Jess ingediende vragen m.b.t. de AED’s beantwoord ph. Blonk mondeling met 

de toezegging deze ook alsnog schriftelijk worden beantwoord.  

 

 Overige spreker: Dignum. 

 

Ter advisering 

 

 

9.  Evaluatie subsidiebeleid 

Sprekers: Rijnders, Frowijn, Janssen, Van de Sande, Mulder, Sanders, Bredewold, Dignum 

en ph. Blonk. 

 

T Ph. Blonk zegt toe dat in het 1e kwartaal van 2018 de evaluatie accommodatiebeleid 

aan de orde komt. 

 

De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad van 19 

december 2017. 

  

10.  Subsidieverordening 

Sprekers: Verhoef, Van de Sande en Ph. Blonk 

 

 De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad van 19 

december 2017. 

 

  

11.  Evaluatie mantelzorgbeleid 

Sprekers: Glashouwer, Kroon, Janssen, Jansen, Verhoef, Rijnders, Dignum, Verloop, Köster, 

Van de Sande en ph. Blonk. 

  

T Ph. Blonk zegt toe dat het advies Wmo-adviesraad nog komt. 

 

 De commissie adviseert dit voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de raad van 19 

december 2017.  

 

 

12. voorstel Integraal Huisvestingsprogramma 2019-2023 gemeente Schagen 

 Sprekers: Verhoef, Jansen, Van de Sande, Sanders en ph. Blonk. 

 

T Ph. Blonk zegt toe dat hij in een afzonderlijke memo nog terugkomt op o.a. de foutieve 

telling en het verschillende bedrag per kind per school.  

 

De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad van 19 

december 2017. 
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13. Kaders beeldende kunst 

Sprekers: Kruijer, Bredewold, Kroon, Van Dijk, Verhoef, Rijnders, Van de Sande en ph. 

Blonk. 

 

De fracties van VVD en Jess hebben de nodige bedenkingen tegen de wijze van 

financiële dekking, gelet hierop adviseert de commissie dit voorstel als bespreekstuk te 

agenderen voor de raad van 19 december 2017. 

 

 

14 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 30 januari 2018, 

 

De commissiegriffier,                                           De voorzitter, 

 

 

L. Hooghiemstra                           F. Teerink 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


