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Datum: 

Tijdstip: 

Locatie: 

Aanwezig: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra aanwezig: 

 

 

Afwezig: 

 

 

9 juni 2015 

19.30 uur 

Raadszaal gemeentehuis Schagen 

Dhr. F. Teerink, voorzitter, dhr. L. Hooghiemstra (commissiegriffier), dhr.  M.A.J. Sanders 

(CDA), mw. B.J. Glashouwer (CDA), mw. S. Elavarasan (CDA), dhr. W.M. van de Sande 

(VVD), dhr. A.H. Grit (plv. VVD), mw. C.E. Ackerman (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), dhr. A.P. Rietkerk (Seniorenpartij Schagen), dhr. J.Th. Kröger 

(JESS), mw. C.H.T. Rampen-van de Put (JESS), mw. Z. Kwakkel (JESS), dhr. K. Veenvliet 

(D66), mw. M. Frowijn-Druijven (D66), mw. H.P. Bredewold (Wens4U), mw. Wiersma-

Hartman (Wens4U), mw. J.H. Freijsen-Vacano (Wens4U), dhr. R. Verhoef (DNA), dhr. N. 

Lieshout (DNA) en dhr. W.P. Rijnders (SP). 

 

wethouders B. Blonk en S.J.A. van der Veek, Arjan Dijkman (Procesregisseur Veiligheidshuis 

Noord-Holland Noord, werkgebied Den Helder, Schagen, Texel  en Hollands Kroon) 

 

Dhr. I.L. Kroon (VVD). 

 

 

1. Opening  

 

2. Mededelingen 

De voorzitter deelt mee dat bericht van verhindering is ontvangen van: dhr. Kroon 

(vervanger dhr. Grit).  Mw. Kwakkel is deze vergadering voor het laatst aanwezig.  

 

3. Insprekers 

 Mw. Verbeek. 

  

Overige sprekers: Kröger, Mulder en Van de Sande. 

 

4. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

  

5a. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergaderingen van 3 maart 2015  

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

5b. Toezeggingenlijst 

Sprekers: Rampen m.b.t. “Bojoz” en Sanders m.b.t. “Tusentijdse rapportages 3D”. 

 

Ph. Blonk neemt de toezeggingenlijst puntsgewijs door, waarna de volgende 

aanpassingen plaatsvinden: 

- “Evaluatie 3D eind 2015”, wordt aan gepast naar april 2016, aangezien dan de 

eerste cijfers over 2015 beschikbaar zijn; 

- “Tussentijdse rapportages 3D” De ph. zegt in de commissievergadering van 9 juni 

2015 toe dat hij voor 1 oktober 2015 met een memo komt. 

- “ Toezegging gesprek BOJOZ”, kernbestuur van BOJOZ heeft te kennen gegeven dat 

er geen behoefte is aan een onderzoek. Toezeggingen is afgedaan en kan van de 

lijst. 

- “Brief FNV betrekken bij Re-integratieverordening”. Re-integratieverordening staat 

geagendeerd voor deze commissievergadering. Toezegging is afgedaan en kan 

van de lijst.  

 

6a. Mededelingen portefeuillehouders: 

 Ph. Blonk doet mededeling over de volgende onderwerpen: 

Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Samenleving 



 

 pagina 2 van 2 

- Voortgang en procedure accommodatiebeleid; 

- Bibliotheekwerk wordt raad september; 

- Er komt nog een memo naar aanleiding van een toezegging richting de SP in de 

raad over de eigen bijdrage WMO; 

 

6b.  Mededelingen begeleidingswerkgroep 3D-transities 

 Dhr. Kröger geeft namens de begeleidingsgroep een terugkoppeling aan de commissie.  

Conclusie: zijn als gemeente goed op weg. 

 

6c.  Mededelingen rapporteurs Gemeenschappelijke Regelingen  

 Over de raadsrapportage GGD NHN zijn geen aanvullende op- of aanmerkingen. 

  

6d. Korte presentatie en filmpje over de Beschermtafel. 

 Dhr. A. Dijkman geeft een korte presentatie. 

  

Overige sprekers: Verhoef, Veenvliet, Janssen, Brinkman, V.d.  Sande, Elavarasan, Kröger 

en Teerink. 

 

 Dhr. Dijkman beantwoord de gestelde vragen. 

 

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

Brief 59: Huishoudelijke hulp van St. Samenwerkende Bonden van Ouderen Schagen (op 

verzoek  SP). 

Ph. Blonk geeft aan de commissie te kennen dat hij  een aantal varianten voor ogen 

heeft die hij met de WMO-adviesraad wil bespreken. De ph. denkt in september 2015 

hierover meer te kunnen vertellen. 

 

Overige sprekers: Rijnders, Verhoef, Veenvliet en ph. Blonk. 

Brief 98: Uitblijven van instroom beschut werken (op verzoek van SP en Wens4U). 

Sprekers: Bredewold, Rijnders, V.d. Sande, Mulder, Kröger, Brinkman en ph. Blonk. 

 

Op verzoek van de commissie zegt de ph. toe dat hij de via de PC-cyclus de in- en 

uitstroom van het beschutwerken inzichtelijk gaat maken. 

 

8. Rondvraag voor de commissieleden 

 - Mulder m.b.t. leerlingenvervoer Klomp en het aanbesteden hiervan; 

 - Bredewold openingstijden gebouw voormalige ISD en faillissement ZSH Nederland; 

 - Veenvliet m.b.t. het feit dat rekeningen voor verleende zorg niet worden verstuurd; 

 - Verhoef m.b.t. aanbesteding leerleerlingenvervoer Klomp en uitbetaling PGB zonder 

                 tussenkomst Sociale Verzekeringsbank. 

  

 Ph. Blonk beantwoord de gestelde vragen. 

  

 Overige spreker: Kröger. 

 

9.  Re-integratieverordening en verordening Loonkostensubsidieverordeningen 

Sprekers: Rijnders, Freijsen, Sanders, Janssen, Lieshout, Bredewold, Brinkman, Kröger en Ph. 

Blonk. 

 

Naar aanleiding van de gestelde vragen zegt de ph. de commissie een memo toe met 

aanvullende informatie over o.a. de vraag of jongeren met een arbeidsbeperking die bij 

de gemeente komen en meer vermogen hebben dan het in de Participatiewet 

toegestane bescheiden vermogen en jongeren van 16 en 17 jaar oud die in het VSO en 

Pro zitten en waar geen rijksmiddelen voor beschikbaar zijn.  

  

Op verzoek van de SP adviseert de commissie het voorstel te agenderen als 

bespreekstuk voor de raad van 30 juni 2015. 

  

10.   Verordening Jeugdhulp 2015  

  Sprekers: Van de Sande,  Kröger, Bredewold, Rijnders en ph. Blonk. 

De ph. zegt toe dat hij de commissie nog informeert waarom art. 10 van de VNG 

verordening toch gehandhaafd blijft. 
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De commissie adviseert het voorstel te agenderen als hamerstuk voor de raad van 30 juni 

2015. Mogelijk dat de fractie van de SP nog met een amendement komt. 

 

11. Jaarstukken GGD 

 Sprekers: Van de Sande, Verhoef, Veenvliet, Rijnders, Sanders en ph. Blonk. 

 

 De ph. zegt toe de commissie nog nader te informeren m.b.t. de gestelde vragen over 

de stijgende lijn van de infectieziekten en dat er in de rapportage niet over de 

mishandeling van ouderen wordt gesproken. 

 

De commissie adviseert het voorstel te agenderen als hamerstuk voor de raad van 30 juni 

2015. 

 

12. Zienswijze jaarrekening 2014 ISD-KNH en liquidatiebalans ISD-KNH 

 Sprekers: Kröger, Van de Sande en ph. Blonk. 

 

De commissie adviseert het voorstel te agenderen als hamerstuk voor de raad van 30 juni 

2015. 

 

11.  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 van 25 augustus 2015, 

 

De commissiegriffier,                                           De voorzitter, 

 

 

L. Hooghiemstra                          F. Teerink 

 

 


