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Samenleving
12 mei 2016
Purmersteenweg 42 te Purmerend
20.00/22.15 uur
de heer P. Blokzijl
de heer A.B. Visser

Aanwezig: de dames N. Boer (Leefbaar Purmerend), N.E. Hut (D66), J. Mennema
(Ouderenpartij AOV Purmerend), C. van Raalte (VVD), M. Rotteveel (VVD), N. Saaf (PvdA),
E.S. Tijmstra (CDA), K. Visser (Leefbaar Purmerend),
en M.H. van der Weit (VVD);
en de heren E. van Damme (Lijst van Damme),
Th. Kalverboer (Ouderenpartij AOV Purmerend), T. Kroese (PvdA), P.L van Meekeren
(D66), B. Meulenberg (Stadspartij), D.J. Olsthoorn (CDA) , M.S. Poppelier (Trots), H.G.
Reurts (Stadspartij), J.J. Salamony (Trots), M.J.W. Smid (Stadspartij), R.J. Verhoogt
(GroenLinks) en G.A. Vlaanderen (GroenLinks),;
Voorts: R.J. Helm (wethouder) en G. Nijenhuis (wethouder);
Verslaglegging: mevrouw B.M.M. Hoekstra.
1. Opening en mededelingen van de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom.
2. Vaststelling van de agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
3. Afsprakenlijst commissie Samenleving 31 maart 2016, inclusief lijst van
toezeggingen
Afsprakenlijst
De afsprakenlijst is voor kennisgeving aangenomen.
Lijst van toezeggingen
16. Contact opnemen met besturen van basisscholen met het verzoek om schoolvakanties
beter op elkaar af te stemmen: Wethouder Nijenhuis geeft aan dat de scholen niet
voornemens om dit op elkaar af te stemmen. Punt is afgehandeld en wordt afgevoerd.
Hiermee is de lijst van toezeggingen voor kennisgeving aangenomen.
03c. memo AOV inzake keukentafelgesprekken en PGB
Wethouder Helm beantwoordt de vragen van GroenLinks over keukentafelgesprekken.
03d. memo Evaluatie compensatie eigen risico 2015
GroenLinks kondigt aan over dit onderwerp schriftelijke raadsvragen en technische vragen te
zullen stellen en mogelijk met een wijzigingsvoorstel voor de kadernota te komen.
4. Termijnagenda versie april 2016
Ontwerpbegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 BaanStede: punt staat geagendeerd
voor huidige vergadering en is afgehandeld.
Richtinggevende memo over concretisering beleidsplan participatie met visievorming omtrent
BaanStede incl. begroting: punt staat geagendeerd voor huidige vergadering en is
afgehandeld.
1

Programmarekening/jaarrekening: punt staat geagendeerd voor huidige vergadering en is
afgehandeld.
Zienswijze jaarrekening 2015, begr. wijziging 2016 en programmabegroting 2017
recreatieschap twiske waterland: punt staat geagendeerd voor huidige vergadering en is
afgehandeld.
Wijziging gemeenschappelijke regeling recreatieschap Twiske-Waterland: punt staat
geagendeerd voor huidige vergadering en is afgehandeld.
Proces werkvoorzieningschap BaanStede: geen opmerkingen. Zie ook agendapunt 6.
Voortgang armoedebeleid (n.a.v. presentatie 26-10-2015): geen opmerkingen.
04c memo voortgang armoedebeleid:
Wethouder Nijenhuis beantwoordt de vragen van GroenLinks over de tussenstappen die
worden gedaan in de periode tot het nieuwe armoedebeleid.
04d memo eigen bijdrage effect Meyra:
Wethouder Helm zegt n.a.v. de vraag van Leefbaar Purmerend toe dat hij zal navragen
waarom er een eigen bijdrage wordt gevraagd voor een tillift.
Wethouder Helm zegt n.a.v. de vraag van Leefbaar Purmerend toe dat hij een totaaloverzicht
zal toesturen van alle eigen bijdragen.
5. Rondvraag
Wethouder Helm beantwoordt de vragen van VVD over de tarieven die de sportverenigingen
moeten betalen als zij gebruik gaan maken van de nieuwe multifunctionele sporthal.
Wethouder Helm zegt toe dat als uit de exploitatie blijkt dat er hogere tarieven nodig zijn dan
de tarieven die de sportverenigingen nu betalen, hij met de raad zal bespreken hoe dit kan
worden opgelost.
Wethouder Helm beantwoordt de vragen van het CDA over de resultaten van het onderzoek
over eenzaamheid in Purmerend van de GGD en de omnibusenquête.
Wethouder Helm zegt toe dat hij zal kijken wat de mogelijkheden zijn om de gevoelens van
eenzaamheid terug te dringen in de wijk Wheermolen, aangezien uit de resultaten van het
onderzoek naar voren komt dat gevoelens van eenzaamheid met name in deze wijk hoger
zijn dan in de andere wijken.
Wethouder Helm beantwoordt de vragen van Leefbaar Purmerend over de status van de
overname van medewerkers en cliënten van TSN Thuishulp door Stichting Buurtzorg
Nederland. Hij meldt dat de heer De Blok van stichting Familiehulp in juni 2016 een
presentatie geeft.
6. Ter meningsvorming: Richtinggevende memo over concretisering beleidsplan
participatie met visievorming omtrent BaanStede
De commissie staat achter de voorgestelde koers.
De commissie vraagt met name meer aandacht voor het betrekken van werkgevers bij de
materie en meer aandacht voor beschut werk.
Wethouder Helm geeft aan dat er eind mei een bijeenkomst is gepland met werkgevers in de
gemeente Edam-Volendam. Hij zal de datum doorgeven aan de griffie. Er zal ook een
soortgelijke bijeenkomst in Purmerend worden gepland.
Ook zegt wethouder Helm toe dat hij in de voor te leggen stukken expliciet aandacht zal
geven aan beschut werk.
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7. Zienswijze op de jaarrekening 2015 van het werkvoorzieningsschap ZaanstreekWaterland (BaanStede)
De fracties in de commissie adviseren unaniem positief over het voorstel.
Hamerpunt raad: ja.
Wethouder Helm komt schriftelijk terug op de technische vraag van GroenLinks over de
kosten.
8. Ter advisering: Gewijzigde begroting 2016, de ontwerpbegroting 2017 en de
meerjarenraming 2018-2020 werkvoorzieningenschap BaanStede
De fracties in de commissie adviseren unaniem positief over het voorstel, dit onder het
voorbehoud van beantwoording door het college van een aantal tijdens de
commissievergadering gestelde vragen.
Hamerpunt raad: ja.
Wethouder Helm komt nog voor de raadsbehandeling in een memo terug op de vragen over
- meer opdrachten vanuit de gemeente.
- of het uitgangspunt in de begroting ‘meer opdrachten vanuit de gemeente’ aanleiding
voor het college is om de wijkkranten weer door BaanStede te laten verspreiden.
- uitgebreidere uitleg over de ontwikkeling bij de werkbedrijven: In 2014/2015 een
positief resultaat van ruim zeven ton en in 2016 een verwacht negatief resultaat van
bijna zes ton.
- of wat in de jaarrekening staat is meegenomen in de begroting.
9. Ter advisering: ontwerp-jaarrekening 2015, begrotingswijziging 2016 en
programmabegroting 2017 recreatieschap Twiske-Waterland
De fracties in de commissie adviseren unaniem positief over het voorstel.
Hamerpunt raad: ja.
Wethouder Nijenhuis zegt toe navraag te zullen doen in de eerstvolgende
bestuursvergadering over ziekte waardoor projecten zijn doorgeschoven en of dit een
structureel probleem is.
Wethouder Nijenhuis zegt toe te zullen informeren of er meer informatie kan worden
toegezonden over de plannen voor een historisch park bij de Blauwe Poort.
10. Ter advisering: wijziging gemeenschappelijke regeling recreatieschap TwiskeWaterland
De fracties in de commissie adviseren unaniem positief over het voorstel.
Hamerpunt raad: ja.
Wethouder Nijenhuis komt schriftelijk terug op de vraag hoe het kan dat de gemeente EdamVolendam evenveel stemmen heeft als de gemeente Purmerend.
11. Ter advisering: Programmarekening 2015
De fracties in de commissie nemen het voorstel mee terug naar de fractie.
Hamerpunt raad: nee
12. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.
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