
                                                                       
             

 

Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Samenleving van 10 juni 2014 

 

Aanwezig: 

Hr. F. Teerink (voorzitter), hr. L. Hooghiemstra (commissiegriffier); hr.  M.A.J. Sanders (CDA), mw. 

B.J.Glashouwer (CDA), mw. S. Elavarasaran (CDA), mw. T.E. Ackerman (VVD), hr. I.L. Kroon (VVD) hr. A. 

Grit (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 Schagen), A.P. Rietkerk (Seniorenpartij Schagen), J.Th. Kröger (JESS), 

mw. C.H.T. Rampen-van de Put (JESS), mw. Z. Kwakkel (JESS), J.F. Bas (D66), hr. K. Veenvliet (D66 ), mw. 

M. Frowijn-Druijven (D66), mw. H.P. Bredewold (Wens4U), mw. J.H. Freijsen-Vacano (Wens4U), R. Verhoef 

(DNA) en hr. N. Lieshout (DNA). 

 

 

Afwezig: mw. E.F. Wiersma (Wens4U), hr. G. Vermeulen (VVD) en W.P. Rijnders (SP Schagen). 

Verder aanwezig:  wethouder B. Blonk.  

 

 

Agendapunt  Bijzonderheden 

1. Opening 

 

 

2. Mededelingen 

 

De voorzitter deelt mee dat bericht van verhindering is ontvangen 

van mw. Wiersma en dhr. Vermeulen (vervanger dhr. Grit). 

 

3. Insprekers  

 

Dhr. J. Dros van de Stichting Voor-school. 

Sprekers: Kröger, Bas, Mulder, Ackerman en ph. Blonk. 

4. Vaststellen van de  

    agenda 

 

Sprekers:  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

5a. Vaststelling van de 

       Besluitenlijst d.d. 13 mei 2014 

 

5b. Toezeggingenlijst 

 

5a. De besluitenlijst wordt  ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

5b. De toezeggingenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

6a. Mededelingen     

      Portefeuillehouder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6b. Routekaarten 

 

6a. Ph. Blonk m.b.t.:  

 Harmonisatie subsidiebeleid en accommodatiebeleid; 

 Voortgang Sociaal Domein; 

 Ingediende motie  m.b.t. Europese subsidie voor  projecten 

voor jongeren met een startkwalificatie.  Op 5 juni gesprek 

geweest binnen het RPA, ph zal de uitslag van dit gesprek 

per mail nog bekend maken; 

 Herhuisvesting Zijpermuseum. 

Sprekers: Sanders, Bas, Kroon.  

  

Ph. zegt toe dat hij de commissie nader zal informeren over de 

wijkteams zodra er iets concreets op papier staat. 

 

6b. Geen opmerkingen. 

 

7. Ingekomen stukken aan de 

    raad geagendeerd op 

    verzoek van de raadsleden. 

 

 

7. Er zijn geen stukken geagendeerd. 

 

 

 

 

8. Rondvraag voor de 

    commissieleden. 

Sprekers:  

- Mulder m.b.t. de donderdagavondbijeenkomsten van de 

Tender; 



                                                                       
             

- Kröger m.b.t. de stand van de banen van Magnusboules 

- Sanders m.b.t.  Schagen als Millennium gemeente; 

- Bredewold m.b.t. de kwaliteit van het zwemwater in De Wiel; 

 

De portefeuillehouder beantwoordt de gestelde vragen en zegt het 

volgende toe: 

- Met nadere informatie te komen over de mogelijkheden 

van de avondscholen om met vrijwilligers van Wonen Plus 

Welzijn en de medewerking van de schoolbesturen Regius 

en Surplus te komen tot een vorm van avondbesteding; 

- Met nadere informatie te komen m.b.t. het zwemwater in 

De Wiel. 

 

Overige spreker: Glashouwer. 

Ter advisering:  

9. Jaarstukken 2013 en   

    begroting 2015 GGD 

Sprekers: Kwakkel, Mulder, Ackerman, Janssen, Bredewold, 

Glashouwer, Kröger en ph. Blonk. 

 

De commissie adviseert het stuk als hamerstuk te plaatsen op de 

raadsagenda van 24 juni 2014. 

 

10. Begroting gesubsidieerde  

     Arbeid 

Sprekers: Bredewold, Brinkman, Mulder, Kröger, Veenvliet, Ackerman 

en ph. Blonk. 

 

De commissie adviseert het stuk als hamerstuk te plaatsen op de 

raadsagenda van 24 juni 2014. Voorts zal de mogelijkheid van een 

themabijeenkomst bekeken worden.  

  

11. Jaarstukken Regionaal  

      Historisch Centrum Alkmaar 

Sprekers: Janssen, Glashouwer, Kröger en ph. Blonk.  

 

De commissie adviseert het stuk als hamerstuk te plaatsen op de 

raadsagenda van 24 juni 2014 met de aantekening dat 

vooruitlopend op de besluitvorming in de raad de zienswijzen voor 

15 juni bij het Algemeen Bestuur mogen worden ingediend. 

 

12. Aanvragen voorzieningen 

      onderwijshuisvesting 

Sprekers: Elevarasan, Mulder, Kröger, Kroon, Brinkman, Bredewold en 

ph. Blonk. 

 

De commissie adviseert het stuk als hamerstuk te plaatsen op de 

raadsagenda van 24 juni 2014. 

 

Ter bespreking: 

 

Er zijn geen bespreekpunten geagendeerd. 

12.  Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21:25 uur. 

 

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  16 september  2014, 

De commissiegriffier,                  de voorzitter, 

De heer L. Hooghiemstra                De heer F. Teerink 


