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Tijdstip: 

Locatie: 
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Extra aanwezig: 

 

 

Afwezig: 

 

 

3 maart 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), dhr. W.M. van de Sande 

(VVD), dhr. G. Vermeulen (VVD), dhr. A.H. Grit (plv. 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. Wiersma-

Hartman(Wens4U), mw. M.C. Verloop (plv. Wens4U), dhr. R. Verhoef (DNA) en dhr. W.P. 

Rijnders (SP) 

 

wethouders B. Blonk en S.J.A. van der Veek en mw. S. Smit-Korse(agendapunt 6d, 

presentatie Schager Uitdaging).  

 

dhr. I.L. Kroon (VVD), dhr. N. Lieshout (DNA), mw. J.H. Freijsen-Vacano (Wens4U), 

 

 

1. Opening  

 

2. Mededelingen 

De voorzitter deelt mee dat bericht van verhindering is ontvangen van: dhr. Kroon 

(vervanger dhr. Grit) en mw. Freijsen (vervanger mw. Verloop). 

 

3. Insprekers 

 Geen. 

 

4. Vaststellen van de agenda 

Dhr. Sanders geeft aan dat mw. Mulder als rapporteur van de Gemeenschappelijke 

Regeling GGD Hollands Noorden graag een en ander wil terugkoppelen. 

 

De voorzitter stelt voor dit punt te agenderen als 6c1. 

 

De agenda wordt met inachtneming van het voorgaande vastgesteld. 

  

5a. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergaderingen van 14 januari 2015  

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

5b. Toezeggingenlijst 

 Geen opmerkingen. 

 

6a. Mededelingen portefeuillehouders 

 Ph. Blonk doet mededeling over de volgende onderwerpen: 

- Artikel valse start banenplan; 

- Mail m.b.t. het ouderenpakket 

- Mail van de medezeggenschapsraad Juliana School; 

- Andere regeling subsidiering peuterspeelzaalwerk; 

- 1 januari 2015 is de participatiewet in werking getreden. 

 

Overige sprekers: Van der Sande en Rijnders. 

 

De ph. beantwoord de gestelde vragen. 

 

Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Samenleving 
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6b.  Routekaarten 

De ph. merkt op dat er nog aan verbeterde versies van de routekaarten wordt gewerkt. 

 

6c.  Terugkoppeling begeleidingsgroep 3D 

Dhr. Kröger geeft namens de begeleidingsgroep 3D een terugkoppeling aan de 

commissie.  In het algemeen zijn er weinig klachten. 

 

6c1. Terugkoppeling GRIP, Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden 

Mw. Mulder geeft in het kort het gesprek weer dat zij samen met de dhr. Sanders als 

rapporteurs hebben gehad met de ph. Blonk,  dhr. N Plug (directeur GGD) en een 

ambtelijke vertegenwoordiger als voorbereiding op de vergadering van het Algemeen 

Bestuur van de GGD.  

 

6d. Presentatie Schager Uitdaging  

Mw. Smit-Korse geeft een korte presentatie over de voortgang van de Schager 

Uitdaging. 

 

Mw. Smit beantwoord de vragen van Van de Sande, Verhoef, Frowijn. 

 

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

 Er zijn geen stukken geagendeerd. 

 

8. Rondvraag voor de commissieleden 

Sprekers: 

- Rijnders m.b.t. de verkoop van de bibliotheek aan Van Vuure en zijn toezegging dat 

er ruimte zou zijn voor de Kopgroep bibliotheek; 

- Frowijn m.b.t. de landelijk Opschoondag;  

- Van der Sande vraagt of het mogelijk is dat de personen in het sociaal wijkteam ook 

een “gezicht” kunnen krijgen? 

- Kröger deelt mee dat er op 11 maart een gezamenlijke bijeenkomst met Hollands 

Kroon is over de eerste ervaringen en ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein. 

- Bredewold vraagt waarom Sportservice niet betrokken wordt bij de wijkteams; 

- Verloop vraagt of er al meer bekend is over een nieuwe invulling van de mantelzorg 

waardering; 

 

Ph. Blonk geeft een reactie op de gestelde vragen en zegt de heer Rijnders toe dat hij 

nog specifiek bij de heer Van Vuure navraag zal doen of hij zijn toezegging nog zal 

nakomen indien dat actueel wordt. Voor  wat betreft de vraag van mw. Verloop deelt 

de ph. mee er voor de zomervakantie nog een nota over zowel de mantelzorg als het 

vrijwilligerswerk komt.  

 

 Ter advisering 

 Er zijn geen stukken geagendeerd. 

  

  Ter bespreking 

 Er zijn geen stukken geagendeerd. 

 

 

9. 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 28 april 2015, 

 

De commissiegriffier,                                           De voorzitter, 

 

 

L. Hooghiemstra                          F. Teerink 

 

 


