
 

 

Corsanr: 2016001476 

 

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Commissie Samenleving van woensdag 

13 januari 2016  

 

AGENDA: 

Aanwezig: Dhr Metselaar (D66), Mw Kamps (D66), Mw de Groot (PvdA), Dhr Dubach (LB), Mw Roos 

(HvB), Dhr Belien (CDA), mw Meuleman (GrL), Dhr Harder (VVD). Wethouder Van Rijnberk. 

Afwezig: dhr Brussaard (VVD) 

Dhr Heukels (Voorzitter) 

Dhr De Graaf (Griffier) 

 

1. Opening en bericht van verhindering 

De heer Heukels zal tijdelijk het voorzitterschap op zich nemen, zoals in het presidium besproken.  

De heer Brussaard (VVD) heeft zich afgemeld. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

Na agendapunt 3 zullen de samengevoegde agendapunten 8 en 9 aan de orde komen, waarna weer 

vervolgd wordt met agendapunt 4. 

 

3. Burgers aan het woord 

De volgende mensen hebben in gesproken:  

‚ Dhr.  over statushouders. Er zijn vragen gesteld door GrL, D66, HvB en CDA 

‚ Dhr  over statushouders. Er zijn vragen gesteld door LB, HvB, CDA, D66 en GrL  

‚ Mw  over statushouders. Er zijn vragen gesteld door LB, HvB en D66 

 

4. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie 

De heer Metselaar (D66) deelt mede dat hij vanaf februari geen zitting meer zal hebben in de 

commissie samenleving, maar in de commissie Bestuur&Middelen. 

 

5. Vaststellen van de besluitenlijst van 9 december 2015 

De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

 

6. Lijst van toezeggingen College 

TCS 27 9 

decemb

er 2015 

Wethouder Kurijswijk zegt toe dat hij 

het Jaarplan 2016 IASZ zal opzoeken en 

als dat er is aan de commissie zal doen 

toekomen. 

Jaarplan IASZ 2016 wordt in het 

portefeuillehoudersoverleg van 21 

januari besproken, als gereed wordt 

dit toegezonden. 

Blijft staan. 

TCS 28 9 

decemb

er 2015 

Wethouder Kruijswijk zegt toe dat als 

het voorstel aan de raad voorgelegd 

wordt om de structuur van Stopoz te 

wijzigen, hier ook in opgenomen is wat de 

voor- en nadelen van de 

structuurwijziging zijn voor zowel de 

scholen als de gemeente. 

Blijft staan. 

TCS 29 9 

decemb

er 2015 

Wethouder Kruijswijk zegt toe het 

overzicht met bezoekersgegevens 

bloemendaalsamen.nl aan de commissie 

toe te zenden. 

Beantwoord met Collegebrief 

2015173087, verzonden met het 

griffiebericht van 17 december 2015 

Afgehandeld, kan van de lijst af. 
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Meningsvorming 

 

- Er zijn geen mening vormende punten. 

 

 

Informatie en oriëntatie 

 

7. Verwervingsstrategie Doelgroepenbeleid en WMO advies en reactie college daarop 

Er wordt een presentatie gegeven door de heer De Haas, gevolgd door vragen vanuit de commissie. 

 

8. Stand van zaken opvang statushouders 

Wethouder Van Rijnberk start met het geven van een stand van zaken, gevolgd door vragen vanuit 

de commissie. 

 

9. Opvang statushouders (Op verzoek van de fractie Hart voor Bloemendaal, gedaan 

tijdens de raadsvergadering van 16 december 2015) 

Dit agendapunt is samengevoegd met agendapunt 8. 

 

10. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

Er is geen informatie mede te delen. 

 

11. Mededelingen College van B&W 

Er zijn geen mededelingen. 

 

12. Rondvraag 

Er worden vragen gesteld over: de verschillende vormen van burgerinitiatieven en de bijbehorende 

financiële ondersteuning.  

 

13. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.05 uur. 

 

 




