
 

NOTULEN  

OPENBARE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
WOENSDAG 30 MAART 
LOCATIE: GEBOUW “ONDER DE ACACIA’S”AAN HET 
ACACIAPLEIN 400 TE SCHAGEN  

START: 19.30 UUR 
VOORZITTER: Ger de Haan 

1. Welkom en mededelingen     
Voorzitter Ger de Haan heet iedereen welkom.  
De voorzitter maakt melding van het feit dat ons lid de heer Cor 
Biel eind 2015 is overleden. De heer Biel was vanaf de start van 
de Senioren Partij betrokken. 
De presentielijst is rondgegaan en er zijn 23 geïnteresseerden. 
      

2. Vaststellen van de agenda 
    De agenda is vastgesteld en behoeft verder geen wijzigingen 

3. Powerpoint presentatie “Wonen Plus Welzijn” door 
mevrouw Tiny Jonker ( Welzijn consulente). Aansluitend 
uitleg over het doel en betekenis van de VOA(vrijwillige 
ouderenadviseur door ons lid mevrouw Yvonne Bosman) 
en gelegenheid tot het stellen van vragen.                                                                                 
De presentatie is erg goed verzorgd (hand-out) en de uitleg door 
mevrouw Jonker over de organisatie en samenwerkingen is erg 
compleet. De presentatie van VOA mevr. Y. Bosman is erg 
interessant en geeft veel inzage in hoe de keukentafelgesprekken 
verlopen en waar men tegenaan loopt als VOA. Een kopie van de 
presentatie is bijgesloten. 

4. Pauze ( ca.15 minuten) Tijdens deze pauze is u het financieel 
verslag over 2015 uitgereikt).                                               
Het financieel verslag (jaarverslag) wordt bij punt 9 verder 
behandeld.  

5. Vaststellen van de notulen van de ALV op 18 februari 
2015.   
De notulen worden onder dankzegging aan de notuliste 
goedgekeurd.  

   



6. Jaarverslag van de secretaris.( Ger de Haan) 
Op dit moment zijn er 68 leden. Hier zijn wij erg trots 
op.Het aanbrengen van nieuwe leden blijft van groot belang en     
onze voorzitter Ger de Haan roept iedereen op een lid aan te     
brengen.       

     NB: de inschrijfformulieren zijn te downloaden op onze website 
     www.seniorenpartijschagen.nl onder het kopje 'Steun ons - Lid   
            worden'.  

7. Jaarverslag van de fractie ( Perry Vriend)  Het jaarverslag 
beslaat een aantal pagina's en de volgende onderwerpen zijn aan 
de orde geweest: 

  - OZB-verhoging.  
  - VVD uit coalitie 
  CDA en PvdA hebben gesprekken gevoerd met de   
  oppositiepartijen en ook wij zijn dit gesprek blanco ingegaan. 
  Door dat wij tegen de abnormale verhoging OZB zijn zag men 
  af van samenwerking en gingen zij verder met Wens4u - de 
  partij die eerst geen 4e wethouder wilde leveren omwille van 
  de kosten en nu toch een wethouder hebben geleverd voor 
  50% - belangrijke standpunten verdwijnen als sneeuw voor de 
  zon omwille van het pluche. 
  - Vluchtelingen problematiek Petten.    
  Wij hebben geluisterd naar de bewoners en zelfs een speciale 
  fractievergadering belegd. Hebben tegen het raadsvoorstel 
  gestemd met o.a. het advies om in de stad Schagen te kijken 
  naar een mogelijke locatie. En zie ... De coalitie heeft onder 
  punt 4 in het coalitieprogramma, onder het kopje   
  'Vluchtelingen' opgenomen dat men een grote AZC wil  
  realiseren op het industrieterrein in Schagen ... Zo zie je  
  maar. 
  - Belbus 
  We hebben ons sterk gemaakt voor de belbus, maar door  
  juridische redenen komt t niet van de grond. Jammer, met 
  een aansluiting met Belbus Hollands Kroon zouden een hoop 
  vervoersproblemen vd burger tot het verleden kunnen horen. 
  Ondertussen heeft Perry Vriend zitting genomen in het  
  'vervoers-platform'. Hierdoor is o.a. een folder tot stand  
  gekomen met daarin alle gegevens en mogelijkheden voor 
  vervoer. 
   

   

http://www.seniorenpartijschagen.nl


  - Graag Gedaan 
  Perry Vriend heeft zitting in een forum waarin   
  middels een burgerinitiatief een 'Graag Gedaan'   
  wordt opgericht voor het gebied oud Zijpe.  
  - vragen vanuit de burger 
  Veelvuldig hebben wij zaken op kunnen pakken voor onze 
  burgers. 
  - Meldpunt Seniorenpartij Schagen 
  De commissie Samenleving heeft nav de    
  keukentafelgesprekken een meldpunt geopend. Dit meldpunt 
  is 5 dagen per week van 10 tot 12 uur geopend voor allerlei 
  vragen aangaande het 'keukentafelgesprek'. Er zijn al heel 
  wat nuttige gesprekken gevoerd. 
  - De oranje bak 
  Als het aan ons had gelegen had de extra afvalcontainer er 
  niet gekomen, maar helaas. Wij blijven bij het standpunt dat 
  het afval bij de verwerker kan worden gescheiden ... Dat had 
  veel geld en ruimte gescheeld.  
  - De kermis blijft in het centrum  
  in samenwerking met andere partijen geen uitbreiding vd  
  kermis richting Julianalaan, maar dicht bij de kerk (het  
  centrum) 
  - sociale woningbouw  
  wij hebben gepleit voor uitbreiding van de 'huurvoorraad', 
  liefst nog met uitbreiding gezien de komst van statushouders. 
  De wooncompagnie gaat 100 extra huurwoningen bouwen in 
  de gemeente. 
  - verkeerssituatie Deen Tuitjenhorn 

Wij houden de vinger aan de pols om de verkeerssituatie bij 
Deen te verbeteren (dit ivm het aanrijden vd vrachtwagens 
voor bevoorrading).  

  - Reisgids Ruimtelijke Ontwikkeling 
De Seniorenpartij Schagen heeft meegewerkt aan het tot 
stand komen vd 'reisgids'.Voordeel: snellere doorlooptijden en 
het voorkomen van teleurstellingen.  

  - Makadocentrum 
  Uitbreiding hebben wij helaas niet kunnen voorkomen 
  - Industrieterrein Kolksluis 't Zand 
  Helaas geen grote uitbreiding van het industrieterrein, mede 
  door de waterberging die moest worden aangelegd -  
  uitbreiding is nu geblokkeerd.  
   
  - Ruimte voor ruimte       
    Wij hebben diverse aanvragen van Ruimte voor   



  Ruimteregeling ondersteund - dit om verkrotting  
  van het landschap tegen te gaan. 

8. Toelichting m.b.t. het Sociaal Domein ( Marga Mulder). 
  Er zijn heel veel zaken de revue gepasseerd afgelopen jaar. 
  Deze zijn door Marga Mulder uiteengezet en na te lezen op 
  onze website onder het kopje 'Nieuws'.  

9. Jaarverslag van de penningmeester (Peter Rietkerk).              
Het jaarverslag is doorgenomen en akkoord bevonden. Er zijn 
geen bijzonderheden. 

10.Verslag van de kascontrolecommissie (Tini Smit en Jan 
Kóster). De kascontrolecommissie geeft aan dat alles netjes 
verzorgd is en alle mutaties verantwoord zijn. Bij deze wordt het 
bestuur decharge verleent waarna de Penningmeester wordt 
bedankt voor het goed gevoerde beleid.. 

11.Benoeming nieuwe leden van de kascontrolecommissie.   
Mevrouw Tini Smit heeft haar taak binnen deze commissie 
volbracht en wij bedanken haar voor haar inbreng.                   
De heer Jan Köster stelt zich herkiesbaar hetgeen onder 
dankzegging wordt geaccepteerd. Mevrouw Roozendaal biedt zich 
aan als tweede lid van de kascontrolecommissie terwijl de heer 
Derksen zich bereid verklaarde als reserve lid te willen fungeren.  

12.Contributie.                                                                            
Er is besloten de contributie niet te veranderen. De contributie 
voor 2016 blijft: € 25,00 voor 1 persoon / € 35,00 voor 2 
personen op hetzelfde adres. Er is tevens besloten om de 
facturen in de eerste instantie te blijven aanbieden per mail. De  
penningmeester zal een eventuele herinnering op deze factuur 
per post versturen.  

13.Bestuursverkiezing.                                                           
Onze voormalig voorzitter Hans Horn is voortijdig afgetreden 
i.v.m. het feit dat wij het binnen de fractie niet eens konden 
worden voor wat betreft het WOZ-vraagstuk. De heer Horn was 
vóór verhoging van de WOZ en dat gold niet voor de rest van de 
fractie. De functie van voorzitter is nog steeds vacant, maar 
wordt momenteel (met verve) uitgevoerd door de heer Ger de 
Haan (tevens secretaris). De heer Ger de Haan wordt bij 
acclamatie benoemd in de functie van voorzitter(voorlopig voor 
het jaar 2016.)                                                                              



Wij roepen op uit te kijken naar een mogelijke kandidaat met 
bestuurlijke en financiële ervaring.  

 
14.PR activiteiten (door Sabine Schravemade).                      

De aandacht gevestigd op de website, social 
media en de nieuwsbrief. Tevens het Meldpunt 
onder de aandacht gebracht, als mede de Rabo                       
Fietstocht 2016. 

15.Rondvraag.                                                                           
A. Er kwamen vragen over de oranje en grijze bak. De grijze bak 
wordt 1 x per maand geleegd en men voorziet problemen als 
stank en ongedierte.                                                              
B. Voorstel om de volgende ALV te houden op een zaterdag 
middag. Zo wellicht meer mensen die in de gelegenheid zijn de 
ALV bij te wonen. Dit werd door de overige aanwezigen positief 
ontvangen en deze suggestie nemen wij dan ook zeker mee.  

16.Sluiting.                                                                              
Een woord van dank namens de voorzitter aan de sprekers 
(Mevrouw Jonker en Mevrouw Bosman) en aan de aanwezigen 
voor hun positieve bijdrage aan deze avond. 

Huidige bestuurssamenstelling: 
Voorzitter:     Ger de haan  
Secretaris /fractie en bestuur:        Ger de Haan 
Penningmeester:    Peter Rietkerk 
Lid:      Sabine Schravemade 
Lid:      Gjalt Bloembergen  
Lid:      Louis Roozendaal  
 
Commissies: 
Ruimte:  Ton Schouten, Gjalt Bloembergen en Louis Roozendaal 
Samenleving: Marga Mulder, Sabine Schravemade en Peter Rietkerk 
Bestuur:  Perry Vriend en Peter Rietkerk (er is in deze commissie een 
   plaats vacant) 

De fractie bestaat uit: 
Fractievoorzitter/raadslid: Perry Vriend 
Raadslid:    Marga Mulder 
Raadslid:    Ton Schouten


