
                                                                       
             

 

Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Samenleving van 8 april 2014 

 

Aanwezig: 

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

(CDA), mw. S. Elavarasaran (CDA), mw. D. Pieterse (CDA), mw. T.E. Ackerman (VVD), I.L. Kroon (VVD), 

mw. J.W. Janssen-de Koning (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), dhr. 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. 

 

Afwezig: J.F. Bas (D66), mw. J.J.H. van Dijk(PvdA), G. Vermeulen (VVD), G.H. de Haan (Seniorenpartij 

Schagen), N. Lieshout (DNA). 

  

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

 

 

Agendapunt  Bijzonderheden 

1. Opening 

 

 

2. Mededelingen 

 

De voorzitter deelt mee dat bericht van verhindering is ontvangen 

van Bas, Van Dijk en Vermeulen. 

In overleg met de commissie worden de punten 10 en 7 naar voren 

gehaald. 

 

3. Insprekers  

 

Dhr. Hoeksema van Stichting Korenmolen ’t Zand, dhr. Leendertse 

van het Zijpermuseum en dhr. Rot. 

 

10. Herhuisvesting Zijpermuseum Sprekers: Kröger, Sanders, Janssen, Ackerman, Verhoef, Reinders, 

Bredewold, Mulder, Veenvliet, Brinkman en ph. Blonk. 

 

De commissie geeft de wethouder mee dat hij in goed overleg  met 

de besturen van de Stichting Korenmolen ’t Zand en het 

Zijpermuseum de mogelijkheden moet onderzoeken, waarbij nog 

eens  kritisch gekeken wordt naar de locatie, bezoekersaantallen, 

aanleiding en motivatie om zodoende te komen tot een goed 

onderbouwd stuk. 

 

 

7. Presentatie Passend Onderwijs De presentatie komt te vervallen en wordt voor een andere 

commissievergadering opnieuw ingepland. 

 

4. Vaststellen van de  

    agenda 

 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.  Na agendapunt 3 komen 

de agendapunten 10 en 7 aan de orde. Op verzoek van  Veenvliet, 

Janssen en Ackerman wordt van de ter kennisname stukken, 

Raadsinformatiememo 10 Stichting- en opheffingsnormen  

gemeente Schagen, geagendeerd als agendapunt 8a. 

 

5a. Vaststelling van de 

       Besluitenlijst d.d. 11 

       maart 2014. 

 

5b. Toezeggingenlijst 

 

5a. De besluitenlijst wordt tekstueel ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

 

5b. Bij punt 3 zal de ph. in september opnieuw de laatste stand van 

      zaken weergeven. Punt 4 blijft staan totdat het rapport er is.  

 



                                                                       
             

Sprekers: Kroon, Kwakkel, Mulder en ph. Blonk. 

 

6a. Mededelingen     

      Portefeuillehouder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6b. Routekaart/plan van 

      Aanpak GVVP 

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

- Kunstwerk “Opvliegende vogels” geplaatst bij 

appartementencomplex Villa Scagha; 

- Bijeenkomst voor het oprichten van een Kunst- en Culturele 

Adviesraad; 

- Noordkopraad 16 april Sociaal Domein; 

- Inrichtingsplan Sociaal Domein komt in mei in de commissie; 

- Wmo-adviesraden nadrukkelijker betrekken binnen het 

proces rond het Sociaal Domein; 

- Motie Startersbeurs, komt 22 mei in de Stuurgroep aan de 

orde; 

 

6b. Sprekers: Kroon, Kröger, ph. V.d. Veek, Glashouwer 

 

Opmerkingen: 

-  jammer dat het geen routekaart uit het sociaal domein is; 

- Neem in de kopjes de termen Kaderstellend en controlerend 

op. Dan is de rol van de raad helder. 

 

8. Ingekomen stukken aan de 

    raad geagendeerd op 

    verzoek van de raadsleden. 

 

8a Raadsinformatiememo 10  

     Stichting- en  

     opheffingsnormen   

     gemeente Schagen. 

 

Er zijn geen stukken geagendeerd. 

 

 

 

Sprekers: Veenvliet, Janssen, Ackerman, Rijnders en ph. Blonk. 

 

De ph. beantwoord de gestelde vragen. 

9. Rondvraag voor de 

    commissieleden. 

- Sanders m.b.t. het nieuwe subsidiebeleid; 

- Mulder m.b.t. re-integratiebureau WorkFast ; 

- Mulder m.b.t. het stopzetten van een subsidie aan een 

activiteit (o.a.koken) in de Tender; 

- Kröger m.b.t. Mantelzorgwoning; 

- Kröger m.b.t. onenigheid over eenjarig contract Jeugdzorg; 

- Kröger m.b.t. bestuurlijke onenigheid in het 

Gehandicaptenplatform 

- Reinders m.b.t. het gevoel dat de buitengebieden buiten 

beeld blijven voor wat de publiciteit in de media en dat de 

kern Schagen Centraal staat 

- Reinders m.b.t. meldpunt Kindermishandeling en de 

laagdrempeligheid. 

 

Ph. Blonk beantwoord de gestelde vragen en zegt een overzicht toe 

van de re-integratie activiteiten van de ISD. 

 

 

Ter advisering: Zie punt 10. 

  

Ter bespreking: 

 

Er zijn geen bespreekpunten geagendeerd. 

11.  Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 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  13 mei  2014, 

De commissiegriffier,      de voorzitter, 

 

Mevrouw E. Zwagerman     De heer F. Teerink 


