
                                                                       
             

 

Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Samenleving van 10 september 

2013 

 

Aanwezig: 

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

M.A.J. Sanders (CDA), mw. S. Elavarasaran (CDA), mw. B.J.Glashouwer (CDA), I.L. Kroon (VVD), G. 

Vermeulen (VVD) mw. T.E. Ackerman (VVD), 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), J.Th. Kröger (JESS), mw. C.H.T. Rampen-van de Put (JESS), mw. Z. Kwakkel 

(JESS), J.F. Bas (D66), K. Veenvliet (D66), mw. M. Frowijn-Druijven (D66), W.P. Rijnders (SP Schagen), mw. 

H.P. Bredewold (Wens4U), mw. E.F. Wiersma (Wens4U), mw. J.H. Freijsen-Vacano (Wens4U), F. Teerink 

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

 

Afwezig: mw. J.W. Janssen-de Koning (PvdA) en wethouder S. van der Veek. 

  

Verder aanwezig: wethouder B. Blonk. 

 

Agendapunt  Bijzonderheden 

1. Opening 

 

 

2. Mededelingen 

 

De voorzitter deelt mee dat mw. J.W. Janssen-de Koning (PvdA) en 

wethouder S. van der Veek verhinderd zijn. 

 

3. Insprekers over niet    

   geagendeerde  

   onderwerpen 

 

geen 

4. Vaststellen van de  

    agenda 

 

geen  

5a. Vaststelling van de 

       Besluitenlijst d.d. 13 

       augustus 2013. 

 

 

5b. Toezeggingenlijst 

 

5a Geen. 

 

 

 

 

5b. Ph Blonk beantwoordt mondeling de openstaande toezegging 

      m.b.t. kinderen met een autistische stoornis (13.08.13 nr. 9). 

 

6a. Mededelingen     

      Portefeuillehouder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

-  financiële positie van de GGD en de ontwikkelingen m.b.t. nieuwe 

   huisvesting; 

-  stand van zaken overdracht Spartahal, Waldervaart en  

   Groeneweg; 

-  Open dag 7 september in Multitreffer  in ’t Zand, o.a. nieuwe  

   onbemande bibliotheek; 

-  Zaterdag 21 september open dag van 13.00-17.00 uur      

   Gezondheidsplein Zuiderweg, o.a. Centrum voor Jeugd en Gezin. 

 

Dhr. Kröger vraagt nog naar de stand van zaken met betrekking tot 

de toezegging over de dorpraad Dirkshorn. De ph. geeft aan dat 

het gesprek heeft plaatsgevonden en dat alles op een misverstand 

berust. 

 

Mw. Ackerman vraagt naar aanleiding van het betoog van de ph. 

over de GGD op welke termijn er meer duidelijkheid is over de 



                                                                       
             

 

 

 

 

 

 

 

6b. Raadsinformatie brieven. 

 

 

6c. tkn, mandaatbesluit  

      regionaal transitie-   

      arrangement 

financiële stand van zaken. De ph. hoopt over een maand meer 

duidelijkheid te kunnen geven. 

 

Tot slot geeft de ph. nog een korte toelichting op de vraag van de 

dhr. Sanders over de nieuwe huisvesting en de huidige huisvesting 

van de GGD in Schagen in relatie tot dubbele huisvestingskosten.   

 

b.  De heer Bas wil de wijze van afhandeling bepreken in het  

     Presidium. 

 

c. Sprekers: Teerink, Veenvliet, Kroon, Kröger en Ph. Blonk. 

 

7. Ingekomen stukken aan de 

    raad geagendeerd op 

    verzoek van de raadsleden. 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

8. Rondvraag voor de 

    commissieleden. 

Sprekers:  

- Mw. Glashouwer doet de suggestie de  

kerkgenootschappen te betrekken bij het traject rondom 

het Sociaal Domein. 

- Rijnders m.b.t. het preventief ontslag bij “De Omring”. 

 

De ph. beantwoordt de gestelde vragen en neemt de suggestie van 

mw. Glashouwer over en zegt toe contact op te nemen. 

 

Ter advisering: Er zijn geen stukken ter advisering. 

 

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 15 oktober 2013, 

De commissiegriffier,      de voorzitter, 

 

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

 


