
                                                                       
             

 

Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Samenleving van 11 februari 2014 

 

Aanwezig: 

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

mw. S. Elavarasaran (CDA), G. Vermeulen (VVD) mw. T.E. Ackerman (VVD), dhr. A. Grit (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), 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), R. Verhoef (DNA) en N. Lieshout (DNA). 

 

Afwezig: dhr. I.L. Kroon (VVD), mw. B.J.Glashouwer (CDA), G.H. de Haan (Seniorenpartij Schagen). 

  

Verder aanwezig: de wethouders B. Blonk en S. van der Veek. 

 

Agendapunt  Bijzonderheden 

1. Opening 

 

 

2. Mededelingen 

 

De voorzitter deelt mee dat de heer I.L. Kroon afwezig is (vervanger  

de heer A. Grit), mw. B. Glashouwer en dhr. De Haan.  

 

 

3. Insprekers  

 

De heer E. Hoekstra m.b.t. agendapunt 7 en dhr. R. Mud m.b.t. 

agendapunt 9. 

 

4. Vaststellen van de  

    agenda 

 

Gelet op de aangemelde insprekers stelt de voorzitter voor de 

agendapunten 7 en 9 naar voren te halen. Met inachtneming 

hiervan stelt de commissie de agenda vast. 

 

7. Ingekomen stukken aan de 

    raad geagendeerd op 

    verzoek van de raadsleden. 

 

Brief Gehandicapten Platform 

Schagen van 3-12-2013, met 

betrekking tot uitbetaling 

vervoersbudgetten (op verzoek 

van het CDA en de 

Seniorenpartij Schagen). 

 

 

 

 

 

Dhr. E. Hoekstra spreekt in en beantwoord diverse vragen vanuit de 

commissie. 

 

Sprekers: Rijnders, Verhoef, Brinkman, Veenvliet, Kröger, Bredewold, 

Mulder, Ackerman en ph. Blonk. 

 

Na enige discussie is de meerderheid van de commissie van mening 

dat het huidige declaratiesysteem, het uitkeren van de declaraties 

per kwartaal,  gewijzigd dient te worden in een maandelijks 

declaratie systeem. 

 

De ph. zegt toe in de volgende commissie met een voorstel te 

komen, waarin de financiële consequenties van een eventuele 

wijziging van het huidige declaratiesysteem per kwartaal naar een 

maandelijks systeem nader zijn onderbouwd.   

 

9. Bekostiging lokale omroep  

    2014 t/m 2016 

Dhr. R. Mud, voorzitter Schagen FM,  spreekt in. Vervolgens 

beantwoorden dhr. R. Mud en E. van Oerle (werknemer Radio 

Schagen FM) de diverse vragen vanuit de commissie. 

 

Sprekers:  Kröger,  Verhoef, Mulder, Bas, Rijnders, Ackerman, Janssen 

Bredewold , Sanders en ph. Blonk. 



                                                                       
             

 

De raadscommissie adviseert het raadsvoorstel te agenderen als 

bespreekstuk voor de raad van 25 februari 2014. 

 

5a. Vaststelling van de 

       Besluitenlijst d.d. 10 

       september 2013. 

 

5b. Toezeggingenlijst 

 

5a De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

 

5b.  Op voorstel van mw. Frowijn besluit de commissie toezegging  

        nr.  16  van de toezeggingenlijst af te voeren. De commissie 

        gaat verder akkoord met de overige voorgestelde 

        acties.  

 

        Sprekers: Frowijn, Janssen, Bredewold en ph. Blonk. 

 

 

 

6a. Mededelingen     

      Portefeuillehouder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

- Voortgang harmonisatie subsidiebeleid:  Er zijn inmiddels drie 

avonden met de verenigingen geweest. Het streven is in 

maart een vervolg bijeenkomst te beleggen en voor wat 

betreft de verenigingen nog voor de zomervakantie met 

een voorstel te komen. 

- Voortgang Sociaal Domein:  De Waarderingscommissie 

heeft de gemeentesecretarissen geadviseerd om het  

Regionaal Administratie en Kenniscentrum in Schagen te 

huisvesten. De vier colleges nemen op  4 maart hier een 

besluit over. Het inrichtingsplan zal in maart aan de raad 

worden voorgelegd. 

- Het college heeft in de ledenraadpleging van de VNG 

aangegeven niet blij te zijn met het voorstel van het kabinet 

om de persoonlijke verzorging onder te brengen bij de 

zorgverzekeraars; 

- Stichting Thuiszorg heeft het onderdeel thuiszorg van de 

Omring overgenomen; 

- De colleges van Den Helder, Texel, Hollands Kroon en 

Schagen hebben besloten de aanbesteding van de 

hulpmiddelen in de WMO Europees aan te besteden. Daar 

is ook in meegenomen de Social return. Nadrukkelijk wordt 

bekeken of verdringing  op de arbeidsmarkt voorkomen kan 

worden; 

- Er is een Mysterie Guest  onderzoek naar  alcohol 

verstrekking beneden de16 jaar geweest. De uitslag was niet 

erg positief. De Kop Gemeenten beraden zich over welke 

maatregelen getroffen moeten gaan worden; 

- Het college heeft op 4 februari  besloten een Kunst en 

Cultuuradviesraad op te richten; 

- Met betrekking tot de stimulering van de jeugdwerkloosheid  

wordt de mogelijkheid onderzocht of jongeren met een 

startkwalificatie bij de 2e tranche van ESF-subsidies kunnen 

worden meegenomen; 

- Schagen is beste gemeente voor mensen met een 

dementie in Noord Holland Noord; 

-      Laatste raad is motie aangenomen  “online zorgdiensten  

        implementeren”. Toegezegd is dit in het eerstvolgende 

        portefeuillehouders overleg Sociaal Domein aan de orde te 

        stellen. Op zich was men daar positief.  Is inmiddels uitgezet 

        in de organisatie en bekeken wordt hoe dit zou kunnen, wat 



                                                                       
             

 

 

 

 

 

 

6b. Korte presentatie m.b.t. 

      eerste bevindingen Sociaal  

      wijkteam voor Jeugd.  

 

 

 

 

6c. Routekaarten. 

 

 

 

 

6d. 04 Raadsinformatiememo  

      Regionaal Transitie  

      Arrangement Jeugdzorg 

 

     is daarvoor nodig en wanneer moet dat dan. 

 

 

Spreker: Ackerman. 

 

 

6b. Mevrouw R. Middel, projectleider van deze pilot geeft in het kort 

de inhoud van de pilot weer en beantwoord de vragen van de 

commissie. 

 

Sprekers: Kröger, Ackerman, Mulder, Brinkman, Veenvliet, Teerink en 

ph. Blonk. 

 

6c. Portefeuillehouder Blonk geeft een korte toelichting.  

 

Sprekers: Kröger, Sanders en Hooghiemstra 

 

 

6d. Sprekers: mw. Ackerman en ph. Blonk 

       

8. Rondvraag voor de 

    commissieleden. 

- dhr. Rijnders m.b.t. de stand van zaken Mediance.  

- dhr. Grit m.b.t. het innovatiepercentage Regionaal Transitie 

   Arrangement Jeugdzorg. 

 

Ph. Blonk geeft een toelichting op de gestelde vragen. De ph. zegt 

daarbij toe dat hij de stand van zaken m.b.t. Mediance zal 

navragen. 

 

 

Ter advisering: Zie agendapunt 9. 

  

Ter bespreking: 

 

Geen punten ter bespreking. 

10.  Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 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  11 maart  2014, 

De commissiegriffier,      de voorzitter, 

 

De heer L. Hooghiemstra    De heer F. Teerink 


