
 

Besluitenlijst raadscommissie Samenleving en Bestuur 30 augustus 2016 Pagina 1 van 2 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 

Tijdstip 

Locatie 

Aanwezig 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra aanwezig 

 

 

 

30 augustus 2016 

19.30 uur 

Raadszaal gemeentehuis Schagen 

F. Teerink (voorzitter), M. Teijema (commissiegriffier), A.T. Kleimeer (CDA), G.J. Slijkerman 

(CDA), D.T.M. Pieterse (CDA), M.A.J. Sanders (CDA), H.C.P.M. Piket (PvdA), mw. J.W. 

Janssen-de Koning (PvdA), J. Brinkman (PvdA), M.A.J. Moussault (PvdA), J. van de Beek 

(VVD), W.M. van de Sande (VVD), A. Schouten (Seniorenpartij), mw. J.M.M. Schravemade 

(Seniorenpartij), A.P. Rietkerk (Seniorenpartij), R. Verhoef (DNA), N. Lieshout (DNA), C. 

Veenvliet (D66), F.N.J. Jansen (D66), M. Puttenaar (JESS), mw. P. Taams (JESS), L. Dignum 

(JESS), mw. H.P. Bredewold (Wens4U), mw. M.C. Verloop (Wens4U), mw. J.H. Freijsen-

Vacano (Wens4U), J. Komen (SP) 

 

ph. J.C.J. Beemsterboer, ph. J.S.C van Dijk, ph. B. Blonk, ph. S.J.A. van der Veek, mw. 

Markhorst en de heer Meskers voor agendapunt 6c “Presentatie AOA-Hoger Onderwijs”, 

mw. E. Zwagerman (griffier) bij agendapunt 8 “Rondvraag” 

 

 

1. Opening  

 

2. Mededelingen 

 Er zijn geen mededelingen.  

 

3. Insprekers 

Er zijn geen insprekers. 

 

4. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

5a. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering d.d. 7 juni 2016 van de commissie 

Samenleving 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

5b. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering d.d. 8 juni 2016 van de commissie 

Bestuur 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

5c. Toezeggingenlijst van de commissie Samenleving 

De toezeggingenlijst wordt besproken en bijgewerkt. 

 

Sprekers: Van de Sande, ph. Blonk 

 

5d. Toezeggingenlijst van de commissie Bestuur 

De toezeggingenlijst wordt besproken en bijgewerkt. 

 

Spreker: ph Beemsterboer 

 

6a. Mededelingen portefeuillehouders 

Ph. Van Dijk, namens ph. Van Kampen: 

- Ondertekening convenant veilige scholen 

- Start project buurtpreventie via whatsapp 

 

Ph. Van Dijk zegt toe: 

- De vraag of er bordjes m.b.t. buurtpreventie in de openbare ruimtes geplaatst gaan 

worden, via ph. Van Kampen te laten beantwoorden. 

 

Besluitenlijst van de gezamenlijke vergadering van de raadscommissie 

Bestuur en Samenleving 
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Ph. Blonk doet mededeling over de volgende onderwerpen: 

- Start nieuwe vervoerder leerlingenvervoer 

- Afhandeling oude zaken m.b.t. leerlingenvervoer  

- Bezwaren huishoudelijke hulp en vervoer 

- Bibliotheekwerk 

- Motie mantelzorgers 

- Motie mantelzorgers; gesprek met steunpunt gehad. Advies gekregen om ook vanuit 

gemeente 

- Motorcrossterrein 

 

Ph. Blonk zegt toe: 

- Na te kijken of er een verwijzing is te vinden over het mantelzorgsteunpunt op de 

website 

 

Ph. Van der Veek deelt mee: 

- Op 6 september a.s. eerste bijeenkomst glasvezel 

- Bij E-fiber, voorafgaand aan de informatiebijeenkomsten al 1000 aanmeldingen 

binnen. 

 

Overige sprekers: mw. Janssen, Sanders, Slijkerman, Van de Sande, Bredewold, Moussault 

 

6b. Mededelingen Gemeenschappelijke Regelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 

6c. Presentatie AOA-Hoger Onderwijs door Marjolein Markhorst en wethouder Meskens uit de 

gemeente Hollands Kroon 

 Ph. Blonk geeft een inleiding op de presentatie. 

 

Mw. Markhorst en wethouder Meskens geven een presentatie en toelichting op het 

Hoger Onderwijs. 

 

Overige sprekers: Komen, Van de Sande, Schouten, Sanders, Veenvliet, Verhoef, Taams, 

dhr H. Bouterse (OFS) 

 

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

a. Motie gratis beschikking stellen van VOG’s 

 

Sprekers: Sanders, Jansen, mw. Janssen, Van de Beek, Bredewold, Taams, Komen, ph. 

Blonk, Piket 

 

Na een vragenronde en discussie vraagt de voorzitter het CDA en de Seniorenpartij om 

nog even naar dit onderwerp te kijken en indien daar behoefte aan is erop terug te 

komen. 

 

8 Rondvraag 

- Puttenaar; verkeersonveilige situaties en verrommeling door te veel borden 

- Puttenaar; verkoopstandjes langs de kant van de weg 

- Taams; cursus politiek actief 

- Verloop; grafrecht en betalen in termijnen 

- Sanders; ontmanteling Cowwi 

- Van de Beek; Regionale omroep 

- Mw. Janssen; graag toelichting over het gebruik maken door burgemeesters van 

hun bevoegdheden 

- Piket; Uittreden Geestmerambacht 

- Piket; convenant laaggeletterdheid wordt op 5 september a.s. getekend 

 

Portefeuillehouders Blonk, Van Dijk, Van der Veek, Beemsterboer en griffier mw. E. 

Zwagerman beantwoorden de gestelde vragen. 

 

Toegezegd is: 

- Een presentatie/discussie over de regionale samenwerking lokale omroepen voeren 

in de commissie (ph. Blonk). Graag eventuele vragen vooraf indienen. 

- Vraag m.b.t. bevoegdheden burgemeester wordt doorgezet naar mw. Van 

Kampen. 

- In eerstvolgende commissie Samenleving een terugkoppeling over 

laaggeletterdheid (ph. Blonk) 
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- Gekeken wordt of het mogelijk is om nabestaanden te wijzen op de ontwikkeling van 

de prijzen van de grafrechten (ph. Van Dijk) 

- Gezorgd zal worden dat op de website weer gezocht kan worden naar alles wat te 

maken heeft met grafrechten (ph. Van Dijk) 

- Er komt een evaluatie m.b.t. reclame-uitingen langs de weg (ph. Van der Veek) 

 

Overige sprekers: Verhoef, Moussault 

 

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 Samenleving van 22 november 2016, 

 

De commissiegriffier,                                           De voorzitter, 

 

 

L. Hooghiemstra                         F. Teerink 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering Bestuur van 23 november 2016, 

 

De commissiegriffier,                                           De voorzitter, 

 

 

M. Teijema                          S.M. Lensink 

 

 


