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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Commissie Samenleving van woensdag 

9 december 2015  

 

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), dhr Brussaard (VVD). Wethouder 

Kruijswijk. 

Mw van Stralen (Voorzitter) 

Dhr De Graaf (Griffier) 

 

 

 

1. Opening en bericht van verhindering 

De voorzitter opent de vergadering, er zijn geen berichten van verhindering. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

Agendapunt Economische ambitie Bloemendaal wordt van de agenda gehaald. De heer Harder (VVD) 

inventariseert de input van commissieleden voor een nieuwe nota. Mw Roos (HvB) zal haar eigen 

input toesturen. 

 

3. Burgers aan het woord 

De heer  spreekt in over de Begroting 2016 van Stopoz. 

 

4. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie 

De voorzitter deelt mede dat een regionale bijeenkomst over rapportering over het sociaal domein 

naar alle waarschijnlijkheid begin 2016 zal plaatsvinden. 

Afgesproken wordt dat een Bloemendaalse bijeenkomst georganiseerd wordt van 19-20 uur 

voorafgaand aan de commissie samenleving in januari. 

 

5. Vaststellen van de besluitenlijst van 11 november 2015 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

  

6. Lijst van toezeggingen College 

De openstaande toezegging gaat over de bijeenkomst zoals binagendapunt vier genoemd en kan dus 

van de lijst af. 

 

 

Meningsvorming 

 

7. Verordening materiele financiële gelijkstelling Onderwijs Bloemendaal 2016, incl brief 

dyslexie. 

De voorzitter dat het onderwerp als hamerpunt naar de raad van 16 december 2015 kan. 

 

8. Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 

(Paswerk) 

De voorzitter dat het onderwerp als hamerpunt naar de raad van 16 december 2015 kan. 
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9. Herziening Gemeenschappelijke Regeling IASZ 2009 

Wethouder Krijswijk zegt toe dat hij het Jaarplan 2016 IASZ zal opzoeken en als dat er is aan de 

commissie zal doen toekomen. TCS 27 

De voorzitter dat het onderwerp als hamerpunt naar de raad van 16 december 2015 kan. 

 

10. Economische ambitie Bloemendaal  

Het voorstel is van de agenda gehaald. Het college zal t.z.t. met een nieuw voorstel komen.  

 

11. Goedkeuring begroting 2016 STOPOZ 

Directeur Stopoz is aanwezig om vragen uit de commissie te beantwoorden. 

Wethouder Krijswijk 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. TCS 28 

Als er een Strategisch beleidsplan van Stopoz beschikbaar is, zal deze op de LijstIngekomenStukken 

geplaatst worden. 

De voorzitter dat het onderwerp als hamerpunt naar de raad van 16 december 2015 kan. 

 

Informatie en oriëntatie 

 

12. Verwervingsstrategie Doelgroepenbeleid en WMO advies 

Het onderwerp zal in januari nogmaals geagendeerd worden, maar dan inclusief de reactie van het 

college op het advies van de Wmo-raad. 

Er wordt afgesproken dat er een aparte bijeenkomst over Doelgroepenbeleid leerlingenvervoer 

georganiseerd zal worden. 

 

13. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

Wethouder Kruijswijk heeft de bestuurscommissie publieke gezondheid en maatschappelijke zorg van 

de VRK bezocht. Er wordt een jeugdarts voor MBO-scholieren benoemd,. 

 

14. Stand van zaken Decentralisaties Sociaal Domein 

Vanuit de commissie worden diverse vragen gesteld. 

Er zal een bijeenkomst georganiseerd worden over Gemeenschappelijke Regelingen in zijn 

algemeenheid. 

 

15. Mededelingen College van B&W 

Wethouder Kruijswijk zegt toe het overzicht met bezoekersgegevens bloemendaalsamen.nl aan de 

commissie toe te zenden. TCS 29 

 

16. Rondvraag 

Er worden vragen gesteld over: 

Nggiuvccpfg"rcpfgp."pcejvqrxcpi"qr"II¥"KpIgguv."Xqto"qr"Occv."RIDÓu."vqgmennen woningen 

statushouders, strandnota. 

 

17. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.45uur. 




