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1. Inleiding Thema; Sociaal Domein 
Wethouder Jan Steven van Dijk opent de avond en heet de gasten welkom. Hij geeft de aftrap 
door een inleiding te geven over de verschillende decentralisaties vanuit de overheid naar de 
gemeente en met name wat dit inhoudt voor de gemeente Hollands Kroon. 
 
We hebben in Nederland te maken met vergrijzing, er worden minder kinderen geboren, de 
werkloosheid en zorgbehoefte stijgt en er zijn toenemende kosten van de zorg. Ondertussen 
trekt de overheid zich terug en heeft men ook gesteld dat kosten naar beneden moeten.  
 
De overheid heeft een aantal zaken aangepast. Zo gaat de aandacht naar jeugdzorg i.p.v. 
passend onderwijs, de begeleiding wordt voortaan betaald uit de AWBZ en is er een 
verruiming van de doelgroep Wajong en WSW.  Het idee is dat er een zorgzame samenleving 
ontstaat waarin in de maatschappij en individuen meer zelfvoorzienend zijn.  
De gemeentes moeten dit oppakken omdat deze dichter bij de bevolking staan en moeten dit 
ook met minder budget gaan doen.  
 
Er zijn een aantal ambities geformuleerd;  

• Burgers moeten zolang mogelijk zelfstandig functioneren en participeren. 
• Burgers moeten de kans hebben op zelfontplooiing en voldoende ontwikkeling. 
• Er moet een zorgzame samenleving ontstaan. Dat wil zeggen op kern en wijkniveau 

een goede sociale samenhang, een veilige en gezonde leefomgeving. 
 
Gemeente Hollands Kroon gaat samenwerken met de gemeentes Den Helder, Texel en 
Schagen om een kleinere organisatie te kunnen opzetten en bepaalde expertises met elkaar 
te kunnen delen. Dit moet leiden tot kostenbesparing. 
 
Als alle plannen door de raad zijn maakt dit 45% uit van de totale begroting van Hollands 
Kroon, ongeveer 122 miljoen euro.  

 
2. Rondetafelgesprekken 

Gekozen is voor 4 tafels met 4 deskundigen over verschillende aspecten van het sociaal 
domein. 
 
Tafel 1 Wethouder Jan Steven van Dijk  WMO en AWBZ 
Tafel 2 Renee Middel, Parlan   Jeugdzorg 
Tafel 3 Hans Mopman en Han Wonder  Arbeidsparticipatie 
Tafel 4 Gré Schutte en Sylvia Buczynski  Persoonlijke ervaringen zorg 
 
Wat aan deze tafels besproken is zal verzameld worden door onze fractievoorzitter en 
wethouder, zodat geen nuttige punten verloren gaan en gebruikt kunnen worden voor het 
verkiezingsprogramma.  



3. Ledenbesluiten 
a) Samenstelling kandidaatstellingscommissie 

De leden zijn akkoord met de volgende namen voor de kandidaatstellingscommissie: 
 Mevr. Marian Dekker 
 Dhr. Kees Looijesteijn 
 Mevr. Gré Schutte 
 Mevr. Tonny Verdonk 
 Dhr. Kees Vriesman 

 
b) Opdracht kandidaatstellingscommissie 

Aangenomen 
 

c) Profiel kandidaat-raadsleden 
Aangenomen 
 

4. Samenstelling werkgroep verkiezingsprogramma 
De groep zal bestaan uit de volgende personen: 
 Elbert Volkers 
 Mark Versteeg 
 Paul Medema 
 Jan Steven van Dijk 
 Folkert Niemantsverdriet 
 Fijko van der Laan 
 Tines Kleine 
 Rutger Jan Bredewold 
 Aletta Isbrucker 

 
5. Goedkeuring jaarrekening 2012 

Helaas kon de kascommissie bestaande uit Tonny Verdonk en Loek Groen niet aanwezig zijn, 
maar naar aanleiding van hun schriftelijke verklaring hebben de aanwezige leden decharge 
verleend aan penningmeester Jan Martens. Wij willen hem hartelijk bedanken.  
Volgend jaar zal in de kascommissie deelnemen; Tonny Verdonk en Elbert Volkers. Bertus 
Spaansen is eventueel vervangend kascommissielid. 

 
6. Verslag werkgroep 50+ Noord Holland 

Bertus Spaansen vertelde kort wat deze werkgroep als kerntaak heeft. De werkgroep 50+  
geeft betreft de doelgroep 50+  advies, signaleert waar nodig. Verder is er 1 maal per jaar een 
gesprek met de gedeputeerde van de provincie en organiseren ze werkbezoeken en 
studiedagen. De gemeente Hollands Kroon is via Bertus en ook Tonny Verdonk ruim 
vertegenwoordigd. 

 
7. Afsluiting (22.00)  

 


