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Datum: 

Tijdstip: 

Locatie: 

Aanwezig: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra aanwezig: 

 

Afwezig: 

 

 

7 juni 2016 

19.30 uur 

Raadszaal gemeentehuis Schagen 

Dhr. F. Teerink, voorzitter, dhr. L. Hooghiemstra (commissiegriffier), mw. S. Elavarasan 

(CDA), mw. B.J. Glashouwer (CDA), dhr. S.M. Lensink (plv. CDA), mw. C.E. Ackerman 

(VVD), dhr. J. Perton (plv. VVD),  mw. J.W. Janssen-de Koning (PvdA), mw. J. Brinkman 

(PvdA), mw. J.J.H. van Dijk (PvdA), mw. M.C.M. Mulder-Keij (Seniorenpartij), dhr. A.P. 

Rietkerk (Seniorenpartij), mw. J.M.M. Schravemade (Seniorenpartij), dhr. J.Th. Kröger 

(JESS), mw. P. Taams (JESS), dhr. L. Dignum (JESS), dhr. K. Veenvliet (D66 ), mw. H.P. 

Bredewold (Wens4U), Mw. Wiersma-Hartman (Wens4U), mw. J.H. Freijsen-Vacano 

(Wens4U), dhr. R. Verhoef (DNA), en dhr. W.P. Rijnders (SP). 

 

wethouder B. Blonk. 

 

Dhr. I.L. Kroon (VVD) . W.M. van de Sande (VVD), en. J.F. Bas (D66), dhr.  M.A.J. Sanders 

(CDA), dhr. N. Lieshout (DNA) 

 

 

1. Opening  

 

2. Mededelingen 

De voorzitter deelt mee dat bericht van verhindering is ontvangen van: Kroon (Perton 

vervangt), Van de Sande, Bas, Lieshout en Sanders (Lensink vervangt) 

 

3. Insprekers 

 Insprekers: dhr. K. Wever en de dames C. Verbeek en De Graaf. 

  

 Overige sprekers: Perton, Janssen, Veenvliet, Mulder en ph. Blonk. 

 

4. Vaststellen van de agenda 

De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast. 

  

5a. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergaderingen van 19 april 2016  

De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

 

5b. Toezeggingenlijst 

De commissie bespreekt de toezeggingenlijst. De toezeggingen m.b.t. Alcohol en drugs, 

Kindpakket en aangepast beleidsregel HH2 kunnen van de lijst. 

 

Sprekers: Glashouwer, Taams en ph. Blonk. 

 

6a. Mededelingen portefeuillehouders: 

Ph. Blonk doet mededeling over de volgende onderwerpen: 

- Stand van zaken visie Kopgroep bibliotheken, concept-visie gereed; 

- Subsidie ontvangen van € 125.000,-- voor sportieve dagbesteding voor mensen met 

psychiatrische klachten; 

- Evaluatie Sociaal domein, cliënt ervaringen worden hier nog bij betrokken; 

- Aanbesteding leerlingenvervoer. 

 

Overige spreker: Rijnders. 

 

 

6b.  Mededelingen rapporteurs Gemeenschappelijke Regelingen   

Geen mededelingen. 

 

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

Er zijn geen stukken geagendeerd. 

Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Samenleving 
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8. Rondvraag voor de commissieleden 

 - Freijsen m.b.t. de communicatie over overlast van jongeren; 

 - Verhoef, aankondiging motie met betrekking tot rehabilitatie huisarts Tromp; 

 - Perton vraagt naar aanleiding van een artikel in de krant over bezwaarschriften in de   

  gemeente Schagen, ook aandacht voor de primaire beschikking, door deze zo te 

  toetsen dat de burger hier ook tevreden over is.   

 

Ph. Blonk reageert op de gestelde vragen en opmerkingen. 

 

9.  Afstemmingsverordening – Taaleis 

 Sprekers: Mulder, Ackerman, Veenvliet, Verhoef, Elavarasan, Taams en ph. Blonk. 

 

 De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad van 28 juni 

2016. 

 

10.  Aanvraag zendmachtiging lokale omroep 2016 – 2020 

 Sprekers: Rijnders, Dignum, Veenvliet, Elavarasan, Verhoef, Mulder, Bredewold, Janssen, 

Ackerman en ph. Blonk.  

   

De voorzitter zegt toe dat hij de OLON zal benaderen met het verzoek de 

commissieleden tijdens een commissievergadering nader te informeren over de wet- en 

regelgeving en de verdere regionale samenwerking. 

 

De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad van 28 juni 

2016. 

 

11. Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Begroting 2017 

 Sprekers: Glashouwer, Perton, Janssen, Veenvliet, Taams en ph. Blonk. 

  

 De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad van 21 juni 

2016. 

 

12. Wmo huishoudelijke hulp 

 Sprekers: Taams, Bredewold, Glashouwer, Mulder, Ackerman, Janssen, Verhoef, Rijnders 

en ph. Blonk. 

 

 De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad van 28 juni 

2016. 

 

13. 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 augustus 2016, 

 

De commissiegriffier,                                           De voorzitter, 

 

 

L. Hooghiemstra                          F. Teerink 

 


