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Extra aanwezig: 

 

Afwezig: 

 

 

25 augustus 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. C.E. Ackerman (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), dhr. L. Dignum (JESS), dhr. K. Veenvliet (D66), 

mw. J.M. Kalff (D66), mw. H.P. Bredewold (Wens4U), mw. Wiersma-Hartman (Wens4U), mw. 

J.H. Freijsen-Vacano (Wens4U), dhr. N. Lieshout (DNA) en dhr. W.P. Rijnders (SP). 

 

wethouders B. Blonk en S.J.A. van der Veek.  

 

De heren I.L. Kroon (VVD) en dhr. R. Verhoef (DNA). 

 

 

1. Opening  

 

2. Mededelingen 

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

(vervanger dhr. Grit) en dhr. Verhoef.  Mw. Kalff heeft van commissie geruild met Frowijn 

en neemt voortaan haar plaats in. Dhr. Dignum krijgt een bijzonder woord van welkom, 

aangezien het zijn eerste commissievergadering is.  

 

3. Insprekers 

De heren Mud (voorzitter Schagen FM) en Van Oerle (Algemeen manager Schagen FM) 

spreken in bij agenda punt 7a. Dhr. Brand (voorzitter Wmo Adviesraad Schagen) bij 

agendapunt 7b. 

  

4. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

  

5a. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergaderingen van 9 juni 2015 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

5b. Toezeggingenlijst 

Sprekers: Mulder en ph. Blonk. 

 

Naar aanleiding van een vraag van mw. Mulder over de toegezegde themabijeenkomst 

m.b.t. de evaluatie 3D, zegt ph. Blonk de commissie toe met een voorstel te komen. 

  

6a. Mededelingen portefeuillehouders: 

 Ph. Blonk doet mededeling over de volgende onderwerpen: 

- Leerlingenvervoer met vervoerder Klomp; 

- Herbeoordeling van overgang cliënten wmo en jeugd rondom de PGB’s. College  

gaan  besluitvorming voor 1 oktober niet redden. Dit wordt 1 november. 

- Stand van zaken Statushouders.  

 

Overige sprekers: Kröger, Ackerman, Glashouwer. 

 

6b.  Mededelingen rapporteurs Gemeenschappelijke Regelingen  

 Van de Sande en Mulder laten weten dat er niets te melden is. 

 

Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Samenleving 
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7a.  Ingekomen stukken aan de raad geagendeerd op verzoek van de raadsleden 

Brief 104: Jaarverslag 2014 van Schagen FM (op verzoek  Jess). 

Insprekers: Mud en Van Oerle. 

Sprekers: Kröger, Mulder en ph. Blonk. 

Brief 105: Jaarverslag  WAS 2014 van WMO-adviesraad Schagen (op verzoek van Jess) 

Inspreker: Brand. 

Sprekers: Kröger, Van de Sande, Sanders, Mulder en ph. Blonk. 

 

8. Rondvraag voor de commissieleden 

 - Bredewold m.b.t. GoOv-app, in hoeverre is dit iets voor Schagen?; 

 - Sanders m.b.t. de eerder gestelde vragen over Blijverslening met verzoek dit toe te  

   voegen aan de toezeggingenlijst; 

 - Mulder m.b.t. het inkomensafhankelijk maken van de zorgbijdragen. Wat zijn de 

  bedragen die de gemeente hanteert. 

  

 Ph. Blonk reageert op de gestelde vragen en zegt het volgende toe: 

- Gaat na of de GoVo-app iets voor Schagen is; 

- vindt het prima dat de gestelde vragen van het CDA over Blijverslening en de 

bijbehorende planning aan de toezeggingenlijst worden toegevoegd; 

- Een eerder verzonden memo m.b.t. tot de eigen bijdragen WMO zal nogmaals aan 

de commissie worden verstuurd. 

 

  

9.  Bibliotheekvoorziening gemeente Schagen 

Sprekers: Rijnders, Kalff, Janssen, Van de Sande, Mulder, Sanders, Bredewold, Kröger en 

ph. Blonk. 

 

De commissie adviseert het voorstel te agenderen als hamerstuk voor de raad van 15 

september 2015. 

  

10.   Vangnetregeling inkomensvoorziening  

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

Veenvliet en ph. Blonk. 

De commissie adviseert het voorstel te agenderen als hamerstuk voor de raad van 15 

september 2015. 

 

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 6 oktober 2015, 

 

De commissiegriffier,                                           De voorzitter, 

 

 

L. Hooghiemstra                          F. Teerink 

 

 


