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Tijdstip: 

Locatie: 

Aanwezig: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra aanwezig: 

 

Afwezig: 

 

 

28 april 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. 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. J.H. Freijsen-Vacano 

(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.  

 

Dhr. I.L. Kroon (VVD) en mw. C.E. Ackerman (VVD). 

 

 

1. Opening  

 

2. Mededelingen 

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

(vervanger dhr. Grit) en mw. Ackerman. 

 

3. Insprekers 

 Geen. 

 

4. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

  

5a. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergaderingen van 3 maart 2015  

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

Naar aanleiding van het verslag: Toezegging van de ph. dat eind december 2015 de 

beleidsnota Mantelzorg en vrijwilligerswerk gereed zal zijn.  

 

Sprekers: Freijsen, Mulder en Blonk. 

 

5b. Toezeggingenlijst 

 Geen opmerkingen. 

 

6a. Mededelingen portefeuillehouders: 

 Ph. Blonk doet mededeling over de volgende onderwerpen: 

- Kindpakket “Meedoen Noordkop”,; 

- Tot op heden 4  klachten bij het COWWI, zijn inmiddels afgedaan; 

 

6b.  Mededelingen begeleidingswerkgroep 3D-transities 

 Dhr. Kröger geeft namens de begeleidingsgroep een terugkoppeling aan de commissie.  

Conclusie: zijn als gemeente goed op weg. 

 

6c.  Mededelingen rapporteurs Gemeenschappelijke Regelingen   

- Veenvliet doet aan de hand van de opgestelde rapportage verslag m.b.t. de 

Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland; 

 

Overige sprekers: Bredewold, Kröger en V.d. Sande. 

Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Samenleving 
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Rapportage wordt verder kennisgeving aangenomen. 

 

- Mondelinge rapportage Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden 

door Sanders m.b.t. voorbereiding Algemeen bestuur van 22 april. 

 

Overige sprekers: Janssen, Blonk. 

 

Naar aanleiding van een verzoek van dhr. V.d. Sande zegt de heer Sanders toe dat 

hij zijn verslaglegging alsnog in een schriftelijke rapportage zal verwerken. 

 

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

Brief 37 (raadsvergadering maart 2015) van M. Kant, betreffende Subsidieverordening  

2015 ev. op verzoek van de fractie van JESS. 

 

Sprekers: Kröger, V.d. Sande, Mulder, Bredewold en ph. V.d. Veek. 

 

8. Rondvraag voor de commissieleden 

- Glashouwer m.b.t. Mantelzorg compliment; 

- Veenvliet m.b.t. te betalen eigen bijdrage in de zorg; 

- Verhoef m.b.t. het voornemen van de staatssecretaris om een greep in het 

gemeentelijk zorgbudget te doen; 

- Rijnders m.b.t. welke termijn keuze bibliotheek, toezegging dorpsraad Oude  

Sluis dat er appartementen gebouwd gaan worden en dat het dorpshuis  

gehandhaafd blijft en tot slot of de ph. wil kijken naar de ondoorzichtigheid van de 

verordeningen WMO; 

- Bredewold m.b.t. de gevolgen van de nieuwe Regeling Bed, bad en brood voor 

Schagen 

 

Ph. Blonk geeft een reactie op de gestelde vragen. De vraag van mw. Bredewold zal hij 

doorspelen naar de burgemeester met het verzoek via de mail te reageren. 

 

9.   Zienswijze Raad op Begroting Gemeenschappelijke Regeling 

 

Sprekers: V.d. Sande, Janssen, Bredewold en Ph. Blonk. 

 

 De commissie adviseert het voorstel te agenderen als hamerstuk voor de raad van 19 

mei 2015. 

  

10.   Eigen bijdrage Jeugdzorg  

 De motie uit de raad van 24 maart (stemmen staakten) is op verzoek van D66 en het 

CDA geagendeerd voor deze vergadering. 

  

 Sprekers: Veenvliet, Sanders, Mulder, Brinkman, Verhoef, Kröger en ph. Blonk. 

 

Na de gevoerde discussie laat de fractie van D66 weten dat zij in overleg gaan met het 

CDA, om te bezien of deze motie zal worden gehandhaafd. 

 

11.  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 9 juni 2015, 

 

De commissiegriffier,                                           De voorzitter, 

 

 

L. Hooghiemstra                          F. Teerink 

 

 


