
                                                                       
             

 

Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Samenleving van 12 november 

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), 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), J.Th. Kröger (JESS), mw. C.H.T. Rampen-van de Put 

(JESS), mw. Z. Kwakkel (JESS), J.F. Bas (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: K. Veenvliet (D66). 

  

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

 

Agendapunt  Bijzonderheden 

1. Opening 

 

De voorzitter staat stil bij het overlijden van Jan Ensink, waarnemend 

lid van de commissie Samenleving.  Na een kort moment van stilte 

hervat de voorzitter de vergadering. 

 

 

2. Mededelingen 

 

De voorzitter deelt mee dat de heer Veenvliet verhinderd is. 

 

 

3. Insprekers over niet    

   geagendeerde  

   onderwerpen 

 

- Dhr. Waij van Jeu de Boules vereniging Magnus Boules: met 

betrekking tot het voortbestaan van de vereniging ten 

gevolge van een gedwongen verhuizing; 

Overige spreker: Sanders. 

 

- Mevr. Geerdink geeft op verzoek van de portefeuillehouder 

een korte toelichting m.b.t. de stand van zaken van de 

bezuinigingen GGD Hollands Noorden. 

Overige sprekers: Ackerman, Janssen, Kröger en Bredewold. 

  

4. Vaststellen van de  

    agenda 

 

Conform vastgesteld. 

5a. Vaststelling van de 

       Besluitenlijst d.d. 15 

       oktober 2013. 

 

5b. Toezeggingenlijst 

 

5a De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

 

5b.  Naar aanleiding van een vraag van dhr. Teerink geeft de ph. de 

       laatste stand van zaken weer m.b.t. Mediance (13). 

     

      Naar aanleiding van punt 7 (aanrijtijden ambulance) spreekt  

      ph. Blonk met de commissie af dat hij in de commissie van  

      december op dit onderwerp terugkomt. Dit onderwerp komt dan 

      als een afzonderlijk punt op de agenda. 

 

      Tot slot gaat de commissie akkoord met de in de lijst  

      voorgestelde acties. 

 

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



                                                                       
             

      Portefeuillehouder.  

 

 

 

 

 

- Voortgang harmonisatie subsidiebeleid:  

Er zijn twee startbijeenkomsten  gepland  voor verenigingen 

en instellingen, te weten op 10 december in dorpshuis AHOJ 

in Tuitjenhorn en 11 december in dorpshuis de Uitkijk in Sint 

Maartensbrug. 

- Batig saldo Sociale Werkvoorziening Noorderkwartier; 

- Batig saldo ISD; 

- Een mogelijke alcoholpoli in het MCA; 

- Stand van zaken onderbrengen sportzalen van oud 

Schagen bij Sportfondsen; 

- ESF gelden ten behoeve van de bestrijding van de 

Jeugdwerkloosheid; 

- Het nieuwe jeugdstelsel  en hoe wijkgericht kan worden 

gewerkt; 

- De medicijnvoorziening bij nachtelijk bezoek van de 

huisartsenpost Schagen gaat nu per taxi. 

- Terugkoppeling Mantelzorgdag in De Bron van 7 november. 

 

De ph. zegt toe dat hij in de commissie van december met een plan 

komt voor de aanpak van de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. 

 

7. Ingekomen stukken aan de 

    raad geagendeerd op 

    verzoek van de raadsleden. 

Sociale Alliantie (op verzoek van CDA). 

Dhr. Sanders vraagt de ph. hoe de raad het zicht op deze gelden 

kan houden. 

 

De ph. zegt toe met een voorstel over de inzet van deze gelden te 

komen. 

   

8. Rondvraag voor de 

    commissieleden. 

- Dhr. Verhoef wil graag aftasten of er draagvlak is voor het 

indienen van een motie over de gebeurtenissen rond de 

huisarts in Tuitjenhorn. De grootst mogelijke meerderheid ziet 

hier vooralsnog geen taak voor de gemeente weggelegd. 

- Naar aanleiding van het verzoek van dhr. Vermeulen, zegt 

de ph. toe het verhaal van mevr. Geerdink op papier aan te 

leveren richting de commissie. 

 

Ter advisering: Geen  

Ter bespreking: 

 

Geen 

9. Routekaart Geen opmerkingen 

12.  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 3 december 2013, 

De commissiegriffier,      de voorzitter, 

 

De heer L. Hooghiemstra    De heer S.M. Lensink  

 


