Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Burger en Bestuur van
14 februari 2012

Aanwezig:
de heer B.S. Nootebos, voorzitter.
de heer J. de Jong, secretaris.
de leden: de dames G.C.M. Bakker-Rood (CDA), I.P. van Basten-Winkler (GBS), C.H.M.
Bilars-Sijm (PvdA/GL), E.G.M. Karel (CDA), J. Visser-Okhuijsen (ODS) en W.J.C. de WitScholten (OP) en de heren H.F.G. Haentjens (OP), M. Krijger (VVD), J.H. Munnik (GBS),
A.L.P. Schuitemaker (VVD), J.C.M. Slootjes (PvdA/GL) en T.G.M. Visser (ODS).
Tevens aanwezig:
wethouder mevrouw A.A.C. Groot.
burgemeester M. Goldschmeding-Vlaar.
mevrouw W. Glandorf, afdelingshoofd bestuurlijke zaken.
de heer K. van Borre, afdelingshoofd welzijn.

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. De commissie is
vanavond voltallig en in oorspronkelijke bezetting.
2. Spreekrecht burgers.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
3. Informatie-uitwisseling met de portefeuillehouder.
Mevrouw Groot doet verslag van een aantal reacties m.b.t. de eigen bijdragen scootmobielen. Voorts beantwoordt zij een vraag van mevrouw Van Basten-Winkler over de
inkomensafhankelijke bijdrage in het kader van de Wmo. Dit komt bij punt 11 nog terug.
Mevrouw Goldschmeding geeft de stand van zaken m.b.t. het Burgernet. Op dit
moment zijn er 1398 aanmeldingen (6½% van de bevolking). Gister is de eerste oproep
geweest.
4. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 17 januari 2012.
De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.
5. Informatiebrief en infomap.
Mevrouw Groot meldt in aanvulling op de informatiebrief de doorstart van The Beagles.
De Reddingsbrigade De Streek trekt zijn eigen plan wat betreft de nieuwbouw.
Gezamenlijk optrekken met de duivensportverenigingen van Stede Broec en Enkhuizen is
geen optie (meer).
De fractie van OP is blij met de informatiebrief die de commissie maandelijks krijgt. Het
voorziet de commissie van veel informatie. Complimenten aan het college!
De fractie van de VVD informeert of de toename van overlast in Streekhof te maken
heeft met de afname van de bewaking en hoe zich dat verhoudt met de 3e ster.
Mevrouw Goldschmeding antwoordt dat een afname van de bewaking niet aan de orde
is. Er was sprake van onjuiste berichtgeving. Zij is met de politie druk doende de overlast
terug te dringen.
6. Actielijst d.d. 17 januari 2012.
De fractie van GBS is verbaasd dat het consultatiebureau voor ouderen als afgedaan
staat vermeld op de lange termijnagenda. Dit is toch nog geen item geweest in de
commissie?
Mevrouw Groot antwoordt dat dit onderwerp wel zijdelings aan de orde is geweest bij de
presentatie over de Wmo in de vergadering van 17 januari 2012. Zij legt uit waarom de
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instelling van een dergelijk consultatiebureau een lastig punt is (kost veel geld en weinig
huisartsen voelen hiervoor).
De fractie van GBS meldt dat nu al inhoudelijk wordt geantwoord. De fractie wil het op
de agenda hebben om een keer te kijken naar de haalbaarheid/wenselijkheid van een
dergelijk consultatiebureau.
Bij de overige fracties blijkt die behoefte niet te bestaan. De termijnagenda blijft wat
dat betreft dan ook ongewijzigd. Uiteraard kan de fractie van GBS t.z.t. met een
initiatiefvoorstel voor een consultatiebureau voor ouderen komen.
De fractie GBS ziet op de lange termijnagenda graag het volgende onderwerp
opgenomen: Evaluatie subsidiebeleid, inclusief 3 x 3 % bezuiniging.
De commissie stemt hiermee in.
7. Stand van zaken asbestvondst Martinuscollege (informatief).
Mevrouw Groot meldt de laatste stand van zaken, die overigens ook staat vermeld in de
maandelijkse rapportage die recent is verzonden. Alles verloopt volgens schema.
Mochten er ongewenste ontwikkelingen (b.v. overschrijding van budgetten) zijn, dan
wordt dat gemeld.
8. Korte uitleg door mevrouw A. Huisman m.b.t. stappenplan om te komen tot
SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) formuleren
van beleidsvoornemens (informatief en richtinggevend).
Mevrouw Huisman verzorgt de presentatie.
Hierna worden afspraken gemaakt m.b.t. de samenstelling van de werkgroep (één
commissielid per fractie) en het programmaonderdeel dat als pilot wordt gekozen. De
keuze is tussen de volgende programma’s: Burgerzaken (21), Onderwijs en jeugdbeleid
(22), Sport, cultuur en recreatie (23), Maatschappelijke begeleiding en zorg (24), Sociale
zaken (26), Communicatie, representatie en burgerparticipatie (36), Bestuurlijke zaken
(37) en Openbare orde en veiligheid (38).
De raadsgriffier zegt toe een voorstel met vergaderdata en onderwerpkeuze naar de
fracties te versturen.
Mevrouw Groot ontraadt een keuze voor programma 26 (Sociale Zaken). Hieronder vallen
ook de Wmo en de Wet werk naar vermogen die op dit moment nog volop in beweging
zijn en erg complex van aard.
9. Presentatie door mevrouw L. Smaal over actuele onderwijsontwikkelingen,
zoals aangekondigd op de lange termijnagenda commissie (informatief).
Mevrouw Smaal verzorgt de presentatie en beantwoordt vragen vanuit de commissie.
Ook mevrouw Langedijk (leerlingenvervoer) en de heer Schenk (leerplicht)
beantwoorden vragen op hun vakgebied.
De presentatie wordt uitgereikt, maar zal ook digitaal worden toegezonden.
P.S. Is gebeurd bij e-mail van 16-02-2012.
10. Beleidsregels Accommodaties (informatief).
Een meerderheid van de commissie neemt met instemming kennis van de beleidregels.
De fractie van de VVD had hogere verwachtingen van het stuk dat een jaar geleden al is
aangekondigd. Zij betreurt het dat de overlast van De Stek als startpunt is genomen en
niet het knelpunt: de onduidelijkheid over commerciële en paracommerciële activiteiten.
11. (Extra) verzamelbrief december 2011 van het Ministerie van
Werkgelegenheid en Sociale Zaken (informatief).
Op verzoek van de fractie van GBS geagendeerd.

De fractie van GBS herhaalt haar vraag of een inkomensafhankelijke bijdrage Wmo nu wel
of niet toegestaan is. Uit een artikel in het Binnenlands Bestuur blijkt namelijk dat dit niet
mag.
Mevrouw Groot antwoordt dat het verboden is hoge inkomens of b.v. miljonairs uit te
sluiten van Wmo-voorzieningen, maar het vragen van een inkomensafhankelijke bijdrage
is wel toegestaan. Gebeurt ook al jaren bij de vergoeding van de huishoudelijke hulp.
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Het vragen van een besparingsbijdrage (scootmobiel bespaart aanschafkosten fiets) mag
niet. Dit gebeurt dus ook niet in Stede Broec.
Over de Wet werken naar vermogen komt op 7 maart 2012 een informatiebijeenkomst in
Hoorn. Deze is bedoeld voor raadsleden, maar ze zal vragen of de uitnodiging ook kan
gelden voor commissieleden.
12. VNG-circulaire over beëindiging van de gemeentelijke deelname aan
overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal (informatief).
Op verzoek van de fractie van GBS geagendeerd.

De fractie van GBS informeert of er maatregelen zijn getroffen i.v.m. met de beëindiging
van de overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal.
Mevrouw Goldschmeding antwoordt dat de Westfriese gemeenten de laatste jaren
gezamenlijk zijn opgetrokken wat betreft de inkoop van beeldmateriaal en nu ook weer
samen een aanbestedingstraject zijn gestart.
13. Subsidie Popkoor Just Us! en verhoging subsidie Holland Flowers Festival.
De commissie gaat met uitzondering van de fractie van de VVD akkoord met de
voorgestelde subsidie aan Popkoor Just US!
De commissie gaat unaniem akkoord met de voorgestelde verhoging van de subsidie
aan Holland Flowers Festival.
De voorzitter wijst er op dat beide subsidieaanvragen via de financiële bijlage ter
besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.
14. Asbestinventarisatie scholen (en gemeentelijke gebouwen).
De commissie gaat unaniem akkoord met de asbestinventarisatie en de benodigde
gelden en pleit ervoor de peuterspeelzalen in het onderzoek mee te nemen.
Mevrouw Groot zegt toe de inventarisatie efficiënt uit te voeren en daar waar mogelijk
werk met werk te maken als het om peuterspeelzalen gaat.
De voorzitter wijst er op dat het beschikbaar stellen van het benodigde budget via de
financiële bijlage ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.
15. Rondvraag.
De fractie van OP pleit voor het afschaffen van de papierwinkel en voor de aanschaf van
I-pads, ook voor commissieleden.
De voorzitter meldt dat een en ander bij het presidium en het college al de aandacht
heeft.
14. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.

Gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van
de commissie Burger en Bestuur van 13 maart 2012.
de secretaris,

de voorzitter,
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