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Gecombineerde besluitenlijst van de vergaderingen van de raadscommissie Samenleving 

van 27 november, 2 december en 4 december 2014 

 

 

Datum 

Tijdstip 

Locatie 

Aanwezig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra aanwezig 

 

Afwezig 

 

 

27 november, 2 december en 4 december 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 (plv. 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. A.P. Rietkerk (Seniorenpartij Schagen, afwezig 27 november, 

plaatsvervanger P.F.J. Vriend), dhr. J.Th. Kröger (JESS afwezig 27 november, 

plaatsvervanger P.D. Taams), 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, afwezig 27 november), dhr. N. Lieshout (DNA)en dhr. W.P. Rijnders (SP). 

 

Wethouder B. Blonk, A.S. Groot en S.J.A. van der Veek. 

 

 mw. S. Elavarasaran (CDA), afwezig op 27 november, 2 december en 4 december 2014. 

 

 

1. Opening  

 

2. Mededelingen 

Bij de bijeenkomsten van 27 november en 2 december 2014 geeft de voorzitter een 

toelichting op de procedure.  

 

3. Insprekers 

 Inspreekavond 27 november 2014: 

- Dhr. F. van Diepen, Verkeersbrigadiers Waarland; 

- Dhr. A. Derksen, LSBO-S en ANBO Zijpe; 

- Dhr. R. Bakker, dorpsraad Waarland; 

- Dhr. C. Stam, het Onderling Contact; 

- Dhr. P. Gieles, Schager Rugbyclub Rush; 

- Dhr. J. Swan, Voetbalvereniging VIOS-W; 

- Dhr. L. Kruijer, VV Schagen; 

- Dhr. H. van Ketel, Sportadviesraad Schagen. 

  

Overige sprekers: Sanders, Ackerman, Taams, Mulder, Bredewold, Janssen, Vriend. 

 

 Inspreekavond 2 december 2014: 

- Dhr. E. Hoekstra, SBOS; 

- Dhr. K. de Ruiter, Filmtheater de Luxe; 

- Mw. A. Meijering, Stichting Kunstroute Zijpe; 

- Mw. E. Dekker, Handbalvereniging Con Zelo; 

- Mw. C.J.F. Wiskerke-v.d. Laag, Wijkvereniging Groenweg; 

- Dhr. K. Stoop, Stichting Waarlands Zwembad; 

- Dhr. T. Berkhout, TAS’82; 

- Mw. L. Straatman, Basketbalvereniging Rebound’84. 

 

Overige sprekers: Sanders, Kröger, Veenvliet, Kroon, Mulder, Janssen. 

 

4. Vaststellen van de agenda van de commissie Samenleving van 4 december 2014 
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De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

  

5a. Besluitenlijst d.d. 11 november 2014 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

5b. Toezeggingenlijst 

 Mw. Pieters vraagt naar de stand van zaken m.b.t. “De Tussentijdse rapportages 3D”. 

Uit de beantwoording van de Ph. en een toelichting van mw. Glashouwer (voorzitter 

Auditcommissie) blijkt dat er nog aan gewerkt wordt. De auditcommissie is bezig een mini 

denktank in te stellen om te bekijken hoe een en ander het beste kan worden 

vormgegeven. 

 

Dhr. Kroon stelt naar aanleiding van de toezegging “Evaluatie 3D eind 2015”  dat een 

zelfevaluatie niet voldoende is. Hij stelt voor in het presidium, wanneer de voorzitter van 

de nieuwe rekenkamer daar aanwezig is, te vragen om samen met Hollands Kroon 

onderzoek te laten doen naar de uitvoering van het sociaaldomein en verslag uit te 

brengen in de laatste commissievergadering Samenleving van 2015 of in een separate 

themabijeenkomst.   

 

Mw. Glashouwer merkt aanvullend op dat zij informeel signalen heeft ontvangen dat 

Den Helder zou willen meedoen in een dergelijk onderzoek. 

 

Dhr. Kroon merkt verder m.b.t. de “Tussentijdse rapportages 3D” op de routekaarten 

daarbij te betrekken.  

De ph. licht toe dat er een begeleidingsgroep van vijf raadsleden wordt ingesteld die de 

3D’s gaan volgen, waarbij de routekaarten een rol gaan vervullen. 

 

6a. Mededelingen portefeuillehouders 

De ph. Blonk deelt m.b.t. het leerlingenvervoer mee dat er overleg is gevoerd met de 

vervoerder. Er zijn goede afspraken gemaakt. Verder is ook afgesproken om met de 

gemeenten Hollands Kroon, Den Helder en Schagen in januari bijeenkomsten te 

organiseren met de ouders van de kinderen die vervoerd worden, om te bekijken wat er 

verbeterd kan worden. 

 

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

 Er zijn geen stukken geagendeerd. 

 

8. Rondvraag voor de commissieleden 

Sprekers: 

a. Bredewold, m.b.t. de jeu de boulesvereniging aan de Julianalaan over de 

handhaving van de uitspraak van het college dat de vereniging daar in december 

weg moet zijn; 

b. Mulder m.b.t. het telefonisch spreekuur dat de ph. op 19 november heeft gehouden; 

c. Ackerman maakt compliment richting de ph. over de uitvoering van de 3D’s tot nu 

toe. Spreekster vraagt voorts naar het verloop van de contractering. 

d. De heer Rijnders spreekt zijn zorg uit over de privacy reglementen en vraagt hoe een 

en ander in de gemeente is geregeld. 

 

Ph. Blonk beantwoord de gestelde vragen en neemt nog contact op met de dhr. 

Rijnders over de beantwoording van een aantal specifieke vragen. 

 

9. Subsidiebeleid   

Sprekers: Kröger, Bredewold, Sanders, Mulder, Ackerman, Janssen, Veenvliet, Verhoef, 

Brinkman, Rijnders, ph. Blonk en Groot. 

 

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

van 16 december 2014.  De fractie van de VVD geeft daarbij te kennen dat zij een 

amendement gaan voorbereiden. 

  

10. Vaststellen Kadernota accommodatiebeleid gemeente Schagen 

 Sprekers: Kröger, Bredewold, Sanders, Mulder, Ackerman, Janssen, Veenvliet, Verhoef, 

Rijnders en ph. Blonk. 

  

 De voorzitter concludeert dat er een breed draagvlak is binnen de commissie om dit 

onderwerp te agenderen voor de volgende commissie Samenleving en niet voor de 
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komende raad en verder te bekijken wat hoe het proces verder moet gaan verlopen. 

Een en ander wordt ook nog besproken in de agendacommissie.  

 

11.  Verordening leerlingenvervoer  

 Sprekers: Kwakkel, Bredewold, Brinkman, Kröger en ph. Blonk.  

 

 Mw. Kwakkel heeft diverse vragen, die zij op verzoek van de portefeuillehouder via de 

mail zal toesturen. De ph. zal zorgen voor beantwoording. 

  

 De ph. vraagt mw. Bredewold haar opmerkingen eveneens via de mail toe te sturen dan 

zal de ph. daar aandacht voor vragen. 

 

 Mw. Brinkman vraagt de ph. of hij het gesprek met het onderwijs in BOJOZ aan wil gaan 

om te onderzoeken of zij mee willen werken om die buitenschoolse opvang voor 

kinderen met speciale voorzieningen te regelen. 

 

 De ph. geeft dat hetgeen mw. Brinkman naar voren brengt op de toezeggingenlijst kan. 

 

  De ph. zegt verder toe dat hij een terugkoppeling zal geven over de bijeenkomsten die 

in januari 2015 over de vervoerder van het leerlingenvervoer  worden gehouden. 

 

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

van 16 december 2014 met dat voorbehoud dat de commissie nog antwoord krijgt op 

de door mw. Kwakkel gestelde vragen. 

 

12. Raadsvoorstel drie verordeningen Participatiewet Schagen 2015 

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

van 16 december 2014. 

13.  Behandeling bezwaarschriften in het sociaal domein 

Sprekers: Rijnders en ph. Blonk. 

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

agenderen op de raadsagenda van 16 december 2014. 

14.  Liquidatieplan Intergemeentelijke Sociale Dienst KvNH      

 Sprekers: Glashouwer, Kroon en ph. Blonk 

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

van 16 december 2014. 

 

15.  Aangaan van overeenkomsten in het kader van het COWWI     

 Sprekers: Kröger, Ackerman, Glashouwer en Ph. Blonk. 

De heer Kröger heeft een vraag over de 445.000,-- aan frictiekosten, wat zijn dat dan 

voor kosten. Er wordt hierbij verwezen naar de ISD. Het is spreker niet helemaal duidelijk. 

 De ph. kan hier niet direct antwoord op geven en zegt toe dat hij daarop terugkomt. 

Volgens mw. Glashouwer ontbreekt bijlage 8 bij de stukken. Volgens de ph. moet dit stuk 

inmiddels wel beschikbaar zijn en zal zorgen dat het alsnog wordt toegevoegd. 

Aangezien de ph. niet alle vragen heeft kunnen beantwoorden, adviseert de commissie 

dit voorstel als bespreekstuk te agenderen op de raadsagenda van 16 december 2014. 

16. Financiering Huisvestingsprogramma 2015       

 Mw. Rampen vraagt of de lokalen bij de St. Jan in Waarland en de Springschans in 

Petten al gesloopt zijn. 

 De ph. geeft aan dat het lokaal in Petten al gesloopt is. Voor wat betreft Waarland weet 

hij het niet en zal hier nog navraag naar doen.  

 

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

van 16 december 2014. 
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17.  Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Gemeente Schagen 2015  

 Mw. Pieterse vraagt of de wijzigingen ten opzichte van de modelverordening van de 

VNG in en andere kleur kunnen worden aangegeven. 

De ph. zegt toe dat hij hiervoor zal zorgen.  

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

van 16 december 2014. 

 

18. 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 13 januari 2015, 

 

De commissiegriffier,                                           De voorzitter, 

 

 

L. Hooghiemstra                          F. Teerink 


