
                                                                       
             

 

Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Samenleving van 13 augustus 2013 

 

Aanwezig: 

mw. M.J. Scheltema de Heere (voorzitter), L. Hooghiemstra (commissiegriffier); 

J.C.J. Beemsterboer (CDA), mw. S. Elavarasaran (CDA), mw. B.J.Glashouwer (CDA), I.L. Kroon (VVD), G. 

Vermeulen (VVD) mw. T.E. Ackerman (VVD), mw. J.W. Janssen-de Koning (PvdA), J.J.H. van Dijk(PvdA), 

mw. J. Brinkman (PvdA), mw. M.C.M. Mulder-Keij (Seniorenpartij Schagen), A.P. Rietkerk (Seniorenpartij 

Schagen), G.H. de Haan (Seniorenpartij Schagen), mw. P.D. Taams (JESS), mw. C.H.T. Rampen-van de 

Put (JESS), mw. Z. Kwakkel (JESS), J.F. Bas (D66), mw. M. Frowijn-Druijven (D66, mw. H.P. Bredewold 

(Wens4U), mw. E.F. Wiersma (Wens4U), mw. R.G. Kaan (Wens4U), mw. M.C. Verloop (Wens4U), R. 

Verhoef (DNA) en N. Lieshout (DNA). 

 

Afwezig:, K. Veenvliet (D66),  M.A.J. Sanders (CDA), J.Th. Kröger (JESS), ), W.P. Rijnders (SP Schagen), mw. 

J.H. Freijsen-Vacano (Wens4U), F. Teerink (DNA). 

  

Verder aanwezig: wethouders B. Blonk en Van der Veek. 

 

Agendapunt  Bijzonderheden 

1. Opening 

 

 

2. Mededelingen 

 

De voorzitter deelt mee dat afwezig zijn: 

de heer Veenvliet, M.A.J. Sanders (vervanger J.C.J. Beemsterboer), J.Th. 

Kröger (vervanger P.D. Taams), W.P. Rijnders, J.H. Freijsen-Vacano 

(vervanger M.C. Verloop) en F. Teerink.  

 

3. Insprekers over niet    

   geagendeerde  

   onderwerpen 

 

geen 

4. Vaststellen van de  

    agenda 

 

geen  

5a. Vaststelling van de 

       Terugkoppeling11  

       juni 2013. 

 

5b. Mondelinge   

      Beantwoording 

      ingediende vragen 

 

5c. Toezeggingenlijst 

 

5a. M.b.t. de rondvraag geeft de ph. aan dat hij de inhoud van het artikel 

uit het NRC, zoals hij dat van dhr. Verhoef had ontvangen, onderschrijft. 

 

 

5b. Geen. 

 

 

 

5c.  Geen.  

6a. Mededelingen     

      Portefeuillehouder.  

 

 

 

 

6b. Jaarverslagen 

      kinderopvang 2012, 

      voormalige  

      gemeenten  

      Harenkarspel, 

      Schagen en Zijpe,  

      conform de  

a. Ph. Blonk m.b.t.: 

-      voortgang onderwijshuisvesting. Voorstel richting de commissie 

       wordt niet september maar oktober; 

- Ambulancedienst en harmonisatie van beleid. Commissie ontvangt, 

overzicht van aanrijtijden 1e half jaar 2013. 

 

b.  ph. Blonk geeft een korte toelichting. 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
             

      toezeggingenlijst. 

 

6c. Update van informatie 

m.b.t. leefbaarheidsplan 

Dirkshorn. 

 

 

 

c. Sprekers: Taams en ph. Blonk. 

De ph. zegt toe dat hij naar aanleiding van de opmerkingen van mw. 

Taams contact opneemt met de dorpsraad van Dirkshorn, aangezien de 

dorpsraad onaangenaam verrast blijkt te zijn door de “knip”in fase 1. 

 

7. Ingekomen stukken aan 

de raad geagendeerd op 

verzoek van de 

raadsleden:  

Er zijn geen ingekomen stukken. 

8. Rondvraag voor de 

    commissieleden. 

Sprekers: Verhoef en Blonk. 

De ph zegt toe dat hij naar aanleiding van de vraag van de heer Verhoef 

na zal gaan of kinderen met een autistische handicap geweerd worden 

op het middelbaar beroepsonderwijs in Schagen.  

 

Ter advisering Raadsvoorstellen die na advies van de commissie doorgaan naar de 

raadsvergadering. 

 

9. Voorstel modernisering 

    en harmonisering  

    subsidiebeleid  

    gemeente Schagen. 

Sprekers: Glashouwer, Taams, Bredewold, Verhoef, Bas, Vermeulen, 

Janssen, Mulder en ph. Blonk.  

 

De ph. zegt het volgende toe:  

- Op de website zal een lijst van verleende subsidies worden 

geplaatst; 

- Een bijeenkomst te organiseren met raads- en commissieleden met 

daarin casuïstiek om meer inzicht en helderheid te geven over hoe  

de harmonisering van het subsidiebeleid kan worden ingevuld. De 

ph. zal proberen in de raad van 27 augustus uitsluitsel te geven 

over een eventuele datum. 

- De verenigingen ontvangen een aanvullende en verduidelijkende 

brief over het subsidiebeleid. Verenigingen waarvan de 

mailadressen bekend zijn ontvangen deze ook per mail. 

 

Advies commissie: de commissie adviseert de raad het voorstel te 

agenderen op de agenda van de raadsvergadering van 27 augustus 2013 

als bespreekstuk. 

 

Ter bespreking: 

 

Er zijn geen stukken ter bespreking. 

10. Sluiting  

 

 

Het integrale video verslag is een aantal dagen na de vergadering te raadplegen op de gemeentelijke 

website van de gemeente naar sprekers, agendapunten en vergaderstructuur per agendapunt.  

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering van 10 september 2013, 

De commissiegriffier,      de voorzitter, 

 

De heer L. Hooghiemstra    mevrouw  M.J. Scheltema de Heere  

 


