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Datum: 

Tijdstip: 

Locatie: 

Aanwezig: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra aanwezig: 

 

 

Afwezig: 

 

 

13 januari 2015 

19.30 uur 

Raadszaal gemeentehuis Schagen 

Dhr. F. Teerink, voorzitter, dhr. L. Hooghiemstra (commissiegriffier), dhr.  M.A.J. Sanders 

(CDA), mw. B.J.Glashouwer (CDA), mw. S. Elavarasan (CDA), W.M. van de Sande (VVD), 

dhr. I.L. Kroon (VVD), dhr. G. Vermeulen (VVD), mw. J.W. Janssen-de Koning (PvdA), mw. 

J. Brinkman (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. J.H. Freijsen-Vacano (Wens4U), mw. 

Wiersma-Hartman(Wens4U), dhr. R. Verhoef (DNA), dhr. N. Lieshout (DNA) en dhr. W.P. 

Rijnders (SP) 

 

wethouders B. Blonk en S.J.A. van der Veek en mw. J. Gielens (agendapunt 6c, 

presentatie JOGG).  

 

-- 

 

 

1. Opening  

 

2. Mededelingen 

 Geen. 

 

3. Insprekers 

Mw. C. Verbeek (Wmo algemeen) en m.b.t. tot agendapunt 11 (Zijpermuseum) mw. I. 

van Stuijvenberg, dhr. G. Leendertse (bestuur Zijpermuseum) en dhr. N. Bouwes 

(dorpsraad Schagerbrug). 

 

4. Vaststellen van de agenda 

Ten gevolge van de verhindering van mw. Smit vervalt agendapunt 6B. 

De agenda wordt met inachtneming van het voorgaande vastgesteld. 

  

5a. Gecombineerde besluitenlijst van de vergaderingen d.d. 27 november, 2 en 4 december  

2014  

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

5b. Toezeggingenlijst 

 De ph. geeft een toelichting op de toezeggingenlijst: 

 

6a. Mededelingen portefeuillehouders 

 De ph. doet mededeling over de volgende onderwerpen: 

- M.b.t. start Cowwi, eerste terugkoppeling in maart; 

- Landelijke actie “Ik pas” (maand zonder alcohol); 

- Verzoek van het peuterspeelzaalwerk om overgang van gesubsidieerde instelling 

naar particuliere bedrijfsleven mogelijk te maken; 

- Aantal statushouders gaat omhoog van 36 in 2014 naar 72 in 2015. Mocht extra 

budget nodig zijn ten gevolge van het niet behalen van de opgelegde taakstelling, 

dan zal dit via voorstellen in de tussentijdse rapportages gedekt gaan worden. 

 

6b. Presentatie Schager Uitdaging  

 Vervalt. 

 

 

Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Samenleving 
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6c. Korte presentatie JOGG 

Mw. Gielens geeft een korte presentatie over het JOGG, alsmede een korte toelichting 

op het project Vitaal Schagen. 

 

Mw. Gielens beantwoord de  vragen van Mulder, Verhoef en Van der Sande. 

 

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

A. Brief FNV Bondgenoten betreffende Participatiewet (op verzoek van Jess). 

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

 

De ph. zegt toe dat hij de inhoud van de brief betrekt bij de voorbereiding van de 

aanpassing van de Re-integratieverordening die medio 2015 (na de vakantie) aan 

de commissie wordt voorgelegd.  

          

B. Brief van C. Adolfse betreffende AED’s (op verzoek van de Seniorenpartij). 

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

 

De ph.geeft aan dat er voor de AED’s een afzonderlijke werkgroep is. Deze 

werkgroep heeft nog iets meer tijd nodig om tot een advies te komen.  

 

8. Rondvraag voor de commissieleden 

Sprekers: 

- Rijnders m.b.t. het gebruik van formulieren door de gemeente die in strijd zijn met de 

privacy wetgeving; 

- Verhoef en V.d. Sande m.b.t. de wachttijden bij de Schager apotheek; 

- Mulder m.b.t. aangehouden motie subsidie SBOS in afgelopen raad.  

- Kröger m.b.t. de begeleidingsgroep 3D gemeente Schagen. 

 

Ph. Blonk geeft een reactie op de gestelde vragen. 

 

De commissie stemt verder in met de door de heer Kröger weergegeven invulling van de 

begeleidingsgroep 3D gemeente Schagen. De commissie ontvangt via de griffie  het 

desbetreffende document nog per mail. 

 

 Ter advisering 

 

9. Fusie OBS de Bijenkorf 

  Sprekers: Van de Sande, Rijnders, Mulder, Van Dijk, Elavarasan, Kröger en ph. Blonk. 

 

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

van 3 februari 2015. De fractie van de SP legt een stemverklaring af. 

 

10. Hervorming huishoudelijke hulp 

  Sprekers: Glashouwer, Bredewold, Rijnders, Veenvliet, Janssen, Kroon, Mulder, Kröger en 

ph. Blonk. 

  

 De ph. zegt toe: 

- dat de commissie een overzicht met criteria krijgt van HH1 en HH2; 

- dat er nog eens kritisch naar de tekst op de website wordt gekeken. Indien deze  

  te optimistisch van toon is moet dit worden aangepast. 

 

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

van 3 februari 2015. 

 

11.  Zijpermuseum 

 Sprekers: Kröger, Bredewold, Sanders, Mulder, Van de Sande, Brinkman, Veenvliet, 

Verhoef, Rijnders en ph. Blonk. 

 

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

van 3 februari 2015. 

 

  Ter bespreking 

 

12. Raadsinformatiememo 49 Bezuinigingen jeugd- en jongerenwerk (op verzoek CDA) 

 Sprekers: Bredewold, Sanders, Brinkman, Rijnders, Verhoef en ph. Blonk. 
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13.  Bespreeknotitie accommodatiebeleid na advies commissie 4 december 2014 

 Sprekers: Verhoef, Kröger, Bredewold, Sanders en ph. Blonk. 

 

 De commissie stemt unaniem in met de in de notitie genoemde werkwijze. 

 

14. 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 3 maart 2015, 

 

De commissiegriffier,                                           De voorzitter, 

 

 

L. Hooghiemstra                          F. Teerink 

 

 


