
 
 

Registratienummer: 2015043669 

Concept Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Commissie 

Samenleving van 15 april 2015 

 

Aanwezig: Mw Kamps (D66), dhr Brussaard (VVD), mw Hendricks (VVD), mw De Groot (PvdA), dhr 

Beliën (CDA), dhr Dubach (LB), mw Meuleman (GrL), mw Roos (Hart voor Bloemendaal), 

Afwezig: dhr Metselaar (D66) 

Ambtelijke ondersteuning: dhr  

College: wethouder Botter 

Voorzitter: mw van Stralen 

Griffier: dhr De Graaf 

 

1. Opening en bericht van verhindering 

Er is een bericht van verhindering van de heer Metselaar (D66). 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

3. Burgers aan het woord 

Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

 

4. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie 

Er zijn geen mededelingen. 

 

5. Vaststellen van de besluitenlijst van 11 maart 2015 

De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

 

6. Lijst van toezeggingen door B&W 

Toezegging 

nr. 

Datum Toezegging Afgehandeld 

TCS 09 08 okt 

2014 

Wethouder Botter zegt toe een brief te 

schrijven over de bijgestelde raming 

van IASZ. Deze zal voor de 

Begrotingsraad in oktober of ten 

behoeve van de Voorjaarsnota 2015 

toegezonden worden. 

Komt in de 

voorjaarsnota. 

TCS 05 11 maart 

2015 

Wethouder Botter zegt toe te 

controleren of brieven die per post door 

de gemeente verzonden worden, ook 

daadwerkelijk bezorgd worden. Bij een 

aantal projecten bestaat hier twijfel 

over. 

Een verzoek om 

toelichting is uitgegaan.  

TCS 06 11 maart 

2015 

Wethouder Botter zegt toe in het 

college te bespreken wat er gedaan kan 

worden aan de meeuwenoverlast op de 

kruising Nassaulaan-Julianalaan. Dit 

vanwege de aspecten van 

volksgezondheid. 

Beantwoord bij 

Collegebrief 2015041525 

verzonden bij 

griffiebericht van 10-4-

2015 
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TCS 07 11 maart 

2015 

Wethouder Botter zegt toe uit te 

zoeken wanneer in de Overeenkomst 

Solidariteitsafspraken Zuid-

Kennemerland Jeugdzorg 2015 de BTW 

afgetrokken kan worden en wanneer 

niet. 

Beantwoord bij 

Collegebrief 

2015035885, verzonden 

per griffiebericht op 13-

03-2015 

 

 

7. Lijst van ingekomen stukken aan de gemeenteraad van 30 april 2015 

Er zijn vanuit de commissie geen verzoeken tot agendering van stukken. 

 

8. Rondvraag 

Mevrouw Roos wil weten hoe het in de organisatie gesteld is met de privacy in relatie tot de Wmo. 

Wethouder Botter antwoordt dat voldaan wordt aan de voorschriften. Wethouder Botter zegt toe 

een geanonimiseerd voorbeeld van een ingediende rekening betreffende de Wmo toe te zenden.  TCS 08 

Mevrouw Roos vraagt of het lukt de jaarstukken van de gemeenschappelijke regelingen op tijd 

binnen te krijgen. 

Wethouder Botter zegt niet te weten jqg"fcv"ogv"fg"cpfgtg"ITÓu"¦kv."occt"xqqt"Rcuygtm"ku"jgv"
gelukt. 

De heer Dubach wil weten of er voldoende aandacht ius voor de ICT met betrekking tot de 

decentralisaties, waar de Auditcommissie voor waarschuwt. 

Wethouder Botter antwoordt dat er hard aan gewerkt wordt, maar dat er nationaal een probleem is. 

 

Meningsvorming 

 

9. Krediet t.b.v. vervangende nieuwbouw Bos en Duinschool (met korte presentatie) 

Door de commissie wordt ongenoegen uitgesproken dat niet duidelijk is wat de andere varianten zijn. 

Op deze manier kan lastig een duidelijke afweging worden gemaakt tussen de spoedeisendheid van 

de nieuwbouw, de gymzalenproblematiek en de financiën. Ook wordt gevraagd wat er met het 

Landje van Van Riessen gaat gebeuren. 

Wethouder Botter zegt toe het convenant voor het gebruik van de gymzaal in de Bos&Duinschool aan 

de commissieleden toe te zullen zenden. TCS 09 

Wethouder Botter zegt toe uit te zoeken of het besluit van de gemeenteraad over het Landje van Van 

Riessen eerst ingetrokken moet worden voordat er een besluit over een gymzaal in de 

Bos&Duinschool genomen kan worden. TCS 10 

 Wethouder Botter zegt toe de tekeningen van de architect van de Bos&Duinschool zonder 

ondergrondse gymzaal toe te zenden. TCS 11 

De voorzitter concludeert dat het onderwerp als bespreekpunt naar de raad van 30 april 2015 gaat. 

 

10. Uitgangspunten huisvestingsverordening Bloemendaal 2015 

Vanuit de commissie worden vraagtekens gezet bij de gevolgen voor de lange termijn.  

Wethouder Botter zegt uit te zoeken of er onderzoek is over de woningbouwbehoefte in de regio 

naast die van de regio waar Bloemendaal zelf in zit.  TCS 12 

Wethouder Botter zegt toe een analyse te maken van de woonbehoefte in het Noordelijk en het 

Zuidelijk deel van de gemeente. TCS 13 

De commissie is positief over de verordening. De VVD wil nog in de fractie overleggen, vandaar dat 

het geen hamerpunt wordt. 

De voorzitter concludeert dat het onderwerp als bespreekpunt naar de raad van 30 april 2015 kan.  

 

 

 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Jeugdzorg-2015035885.pdf
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Informatie en oriëntatie 

 

11. Voortgangsrapportage decentralisaties (één keer per twee maanden) 

Er worden vragen gesteld over het financieel overzicht, ombudsman, wijkverpleegkundigen en 

zorgverzekeraars. 

Wethouder Botter beantwoordt de vragen. De hogere kosten begin 2015 lijken aanloopkosten te 

zijn, maar het wordt in de gaten gehouden. De ombudsfunctie is door Haarlem geblokkeerd, maar er 

komen wel één telefoonnummer en één mailadres voor vragen. Er komen vrijwel geen klachten bij 

de Wmo-raad binnen, wat een positieve indruk geeft.  

 

12. Informatie uit (regionale) Samenwerkingsverbanden 

Wethouder Botter geeft informatie over een bijeenkomst met het bestuur van de GGD, dat de 

reorganisatie van Paswerk in uitvoering is en dat de IASZ-back-office vorm begint te krijgen.  

 

13. Mededelingen college van B&W 

Er zijn geen mededelingen. 

 

14. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.18 uur. 

 




