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Datum 

Tijdstip 

Locatie 

Aanwezig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra aanwezig 

 

Afwezig 

 

 

14 oktober 2014 

19.30 uur 

Raadszaal gemeentehuis Schagen 

Dhr. F. Teerink, voorzitter, dhr. L. Hooghiemstra (commissiegriffier), mw. B.J.Glashouwer 

(CDA), dhr. S.M. Lensink (CDA), dhr. J.A.M. Klaver (CDA), mw. T.E. Ackerman (VVD), dhr. 

I.L. Kroon (VVD), dhr. G. Vermeulen (VVD), mw. J.W. Janssen-de Koning (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. Verloop (Wens4U), mw. F. Wiersma (Wens4U), dhr. R. Verhoef 

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

 

 

Wethouder B. Blonk, P. Jager (afdelingshoofd Samenleving). 

 

 mw. S. Elavarasaran (CDA), dhr.  M.A.J. Sanders (CDA), mw. J.H. Freijsen-Vacano 

(Wens4U), mw. J. Brinkman (PvdA), 

 

 

1. Opening  

 

2. Mededelingen 

De voorzitter deelt mee dat bericht van verhindering is ontvangen van: Elavarasan en 

Sanders (vervangers Lensink en Klaver), Brinkman en mw. Freijsen (vervanger Verloop).  

 

3. Insprekers 

 Dhr. Hoekstra en mw. De Graaf m.b.t. agendapunt 10. 

 

4. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

  

5a. Besluitenlijst d.d. 16 september 2014 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

5b. Toezeggingenlijst 

 De ph. geeft een toelichting op de toezeggingenlijst: 

- Over de electriciteitsbunker zijn schriftelijke vragen gesteld door Wens4U. Een en 

ander komt nog terug bij de beantwoording van die vragen; 

- Over het Zijpermuseum vindt nog overleg plaats, behandeling in de commissie van 

november; 

- Activiteit voor de “Week van  kinderen veilig” is nog in voorbereiding. 

 

6a. Mededelingen portefeuillehouders 

 De ph. doet mededeling over de volgende onderwerpen: 

- Ebola virus, commissie ontvangt nader info hierover; 

- Aanvraag ingediend bij het ministerie voor extra budget huishoudelijke hulp. Ph. 

komt eind dit jaar met een voorstel richting de commissie. 

- Harmonisatie subsidie en accommodatiebeleid zit in de inspraak, komt in de 

commissie/raad van december 2014;  

- Bibliotheekwerk komt in de commissie/raad van november 2014.   

 

Overige spreker: Kröger. 

 

6b. Routekaarten  

Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Samenleving 
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 Geen vragen. 

 

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

 Er zijn geen stukken geagendeerd. 

 

8. Rondvraag voor de commissieleden 

Sprekers: 

a. Rijnders uit zijn zorg over het behoud van de leefbaarheid in de kernen in het 

buitengebied; 

b. Ackerman m.b.t. het RAKC en de keuze van Den Helder om uit te treden. 

 

De ph. reageert op de gestelde vragen en geeft aan dat de consequenties van het 

uittreden van Den Helder en Texel uit het RAKC in december bekend zijn. Er wordt op dit 

moment nog aan gerekend. 

 

Overige spreker: Kröger.  

 

9. Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling 

  Sprekers: Kröger, Bredewold, Glashouwer, Mulder, Ackerman, Janssen, Frowijn, Rijnders 

en ph. Blonk. 

 

 De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen op de raadsagenda 

van 28 oktober 2014. 

 

10. 3D beleidsplan en verordeningen 

 Insprekers: mw. De graaf en dhr. Hoekstra. 

  

De ph. maakt excuus voor de wijze van afhandeling van de zienswijze van de heer 

Hoekstra. De ph. zegt toe dat de beantwoording van het college op de zienswijze van 

dhr. Hoekstra ook richting  de commissie gaat.  

  

 Tijdens de behandeling van dit agendapunt geeft de ph. aan: 

- Via het Presidium voor raads- en commissieleden een meldpunt in te stellen  

    voor vragen, opmerkingen en gesignaleerde knelpunten; 

- De aangekondigde motie van Jess over het instellen van een brede klankbordgroep  

    te ondersteunen;   

- Via een korte presentatie in de commissie van december aan te geven wat men bij 

     de pilots is tegengekomen en wat de laatste stand van zaken is; 

- In overleg met de raad vooraf vast te willen leggen op welk detailniveau de 3 

    decentralisaties m.b.t. de financiën gevolgd gaan worden.  

    wil ontvangen m.b.t. de gang van zaken/ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein; 

- Na één jaar een themabijeenkomst te organiseren om de gang van zaken m.b.t. de 

    drie decentralisaties binnen het Sociaal Domein te evalueren; 

- Een artikel “wat doen met tegenprestatie” aan de commissie te versturen; 

- De commissie schriftelijk te informeren zodra er inzicht bestaat over de invulling van de 

    GAP-analyse en Privacy Assessment. 

 

 Sprekers: Bredewold, Veenvliet, Janssen, Ackerman, Mulder, Glashouwer, Kröger, 

Rijnders, Verhoef, Peter Jager en ph. Blonk. 

  

  De commissie adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen op de raadsagenda 

van 28 oktober 2014.  De fractie van Jess geeft aan te komen met een motie over het 

instellen van een klankbordgroep. De fractie van D66 zal met een motie komen over de 

zorgvuldige uitwisseling van persoonsgegevens in het kader van de privacy. 

 

11. Sluiting 

 

Het integrale videoverslag is een aantal dagen na de vergadering te raadplegen op de 

gemeentelijke website naar sprekers, agendapunten en vergaderstructuur per agendapun 

 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering van 11 november 2014, 

 

De commissiegriffier,                                           De voorzitter, 

 

 

L. Hooghiemstra                          F. Teerink 


