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Datum 

Tijdstip 

Locatie 

Aanwezig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra aanwezig 

 

Afwezig 

 

 

11 november 2014 

19.30 uur 

Raadszaal gemeentehuis Schagen 

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

(CDA), dhr.  M.A.J. Sanders (CDA), mw. D.T.M. Pietserse (CDA), mw. T.E. Ackerman (VVD), 

dhr. I.L. Kroon (VVD), dhr. G. Vermeulen (VVD), dhr. H.C.P.M. Piket (PvdA), mw. J.J.H. van 

Dijk (PvdA), mw. J. Brinkman (PvdA),  mw. M.C.M. Mulder-Keij (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. F. 

Wiersma (Wens4U), mw. J.H. Freijsen-Vacano (Wens4U),  dhr. R. Verhoef (DNA), en dhr. 

W.P. Rijnders (SP). 

 

 

Wethouders B. Blonk en A.S. Groot. 

 

 mw. S. Elavarasaran (CDA), mw. J.W. Janssen-de Koning (PvdA), dhr. A.P. Rietkerk 

(Seniorenpartij Schagen), dhr. N. Lieshout (DNA). 

 

 

1. Opening  

 

2. Mededelingen 

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

(Pieterse vervangt), Rietkerk en Janssen (Piket vervangt).  

 

3. Insprekers 

 De volgende insprekers hebben zich gemeld: 

- Dhr. M. Westra, directeur Kopgroep Bibliotheken (agendapunt 9); 

- Mw. M. Huits, actiegroep scholen voor lezen (agendapunt 9); 

- Sj. Kruijer, namens de dorpsraden Tuitjenhorn en Warmenhuizen (agendapunt 9); 

- E. Hoekstra, namens de ouderenbonden Schagen (agendapunt 9); 

- F. Diederik (agendapunt 10) 

 

4. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

  

5a. Besluitenlijst d.d. 14 oktober 2014 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

5b. Toezeggingenlijst 

  

 De ph. merkt het volgende op: 

- Voor de week van kinderen veilig, houdt de ph. op woensdag 19 november een 

telefonisch spreekuur van 16.00 uur - 18.00 uur. Kinderen uit Schagen kunnen dan 

bellen. Een gedragsdeskundige zal de ph. terzijde staan. 

- Voortgang Jogg wordt januari 2015 

 

 Overige sprekers: Kwakkel en Glashouwer. 

 

6a. Mededelingen portefeuillehouders 

 De ph. Blonk doet mededeling over de volgende onderwerpen: 

- Zijpermuseum wordt commissie in januari 2015 

- Memo inkoop contractering sociaal domein 
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- Laatste stand van zaken Schager Uitdaging aan de orde in commissie van januari 

2015; 

- Handtekeningen ontvangen van de scholen Sint Jan uit Waarland en de 

Regenboog uit Stroet m.b.t. de bibliotheek; 

 

Overige sprekers: Kröger, ph. Groot en Sanders. 

 

6b. Routekaarten  

 Geen vragen. 

 

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

 a. Klachtenbrief leerlingenvervoer Klomp (op verzoek van fractie van de PvdA). 

  

 Mw. Brinkman stelt de vervoersproblemen met de vervoerder aan de orde. 

  

Overige sprekers: Bredewold en Kwakkel. 

 

De ph. Blonk geeft een reactie op de gestelde vragen en opmerkingen.  

 

8. Rondvraag voor de commissieleden 

Sprekers: 

a. Ackerman deelt de zorg van de adviescommissie van de sportraad over de 

onduidelijkheid van de communicatie n.a.v. de brief van  oktober. 

b. Sanders m.b.t. huishoudelijke hulp in Schagen; 

c. Piket over de communicatie richting de dorpsraden. 

 

Ph. Blonk en Ph. Groot reageren op de gestelde vragen. 

 

9. Toekomstgerichte bibliotheekvoorzieningen in de gemeente Schagen. 

   

Insprekers: dhr. M. Westra, mw. Huits, dhr. Sj. Kruijer en dhr. E. Hoekstra. 

  

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

Sanders en ph. Blonk. 

 

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

van 25 november 2014.  De fractie van het CDA geeft te kennen dat zij een 

amendement gaan voorbereiden. 

  

10. Burgerinitiatief Sluitstukken Omringdijk Musea Schagen (SOMS) 

  

 Inspreker: dhr. Diederik 

 

 Overige sprekers: Verhoef, Kröger, Bredewold, Van Dijk, Frowijn. 

  

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

van 25 november 2014. 

 

11.  Voordracht kandidaat RvT-lid Stichting Surplus  

  

 Spreker: Verhoef. 

 

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

van 25 november 2014. 

 

12. 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 4 december 2014, 

 

De commissiegriffier,                                           De voorzitter, 

 

 

L. Hooghiemstra                          F. Teerink 


