Commissie Samenleving op woensdag 11 mei 2016

Besluitenlijst:
Aanwezig:
Commissieleden: de heren Brussaard (VVD), Dubach (LB), Beliën (CDA) en de dames
Roos (HvB), Kamps (D66), Meuleman – Wierda (GrL), De Groot (PvdA).
College: de heren Van Rijnberk en Heijink
Voorzitter: mevrouw Van Stralen
Griffie: mevrouw Van de Plasse
1. Opening en bericht van verhindering
Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer Harder (VVD).
2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt met ongewijzigd vastgesteld.
3. Burgers aan het woord
Er hebben zich geen insprekers aangemeld.
4. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie
De voorzitter doet de volgende mededelingen:
 Op 18 mei is er een regionale bijeenkomst over het sociale domein in Heemstede
 Op 19 mei is de opening van het strandseizoen
 De actuele bestuurlijke termijnagenda is te vinden bij de vergaderstukken voor het commissievoorzittersoverleg
 Eventuele vragen over het beveiligingslek van de gemeente in het kader van de privacywet
kunnen aan de orde komen in de commissie Bestuur & Middelen (en dus niet in de commissie Samenleving), zodat de portefeuillehouder dienstverlening/automatisering deze kan beantwoorden
5. Vaststellen van de besluitenlijst van 13 april 2016
Het verzoek van de heer Dubach (LB) wordt gehonoreerd om agendapunt 7, laatste zin in de besluitenlijst als volgt te wijzigen:
“Op verzoek van LB wordt het voorstel geagendeerd als bespreekpunt voor de raadsvergadering
(omdat LB wil vasthouden aan de bevoegdheid van de raad, zoals vermeld in de huidige statuten).”
Met inachtneming van deze wijziging wordt de besluitenlijst vastgesteld.
6. Lijst van toezeggingen College
Toezegging
nr.

Datum

Toezegging

Afgehandeld

TCS 28

9 december
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.

Is aan de BTA toegevoegd (behandeling in
juni)
Kan van de lijst af.

Corsanr: 2016016993

-2TCS 31

13 april
2016

Wethouder Kruijswijk zegt toe om de vraag van
mevrouw Kamps over het waarom van de rol van
het college bij een wijziging van de statuten (artikel 18 lid 1) schriftelijk te beantwoorden.

TCS 32

13 april
2016

Wethouder Kruijswijk zegt een schriftelijke terugkoppeling toe van de vraag over het voorkomen van paardenpoep op een fietspad bij de Vogelenzangseweg toe.

Met collegebrief
(2016014212, verzonden
met griffiebericht van 18
april jl.) afgehandeld.
Kan van de lijst af

Meningsvorming
7. Voorjaarsnota
Er worden vragen gesteld over de stand van zaken van de ontwikkelingen in het sociaal domein.
Wethouder Van Rijnberk zegt toe om volgende maand een rapportage aan te leveren over de
stand van zaken in het sociaal domein. Op basis van die rapportage kan in de commissie een inhoudelijke discussie worden gevoerd.
TCS 33
Wethouder Van Rijnberk geeft aan dat hij een voorstander is van een totaalpakket op het gebied
van onderwijshuisvesting. Dit zal worden meegenomen in het integraal huisvestingsplan, wat opgenomen wordt op de bestuurlijke termijn agenda.
Wethouder Van Rijnberk zegt toe uit te zoeken hoe het precies zit met de inrichting van de informatievoorziening van het sociaal domein, waarover aan hem gerapporteerd moet worden (zie pagina 3, punt 4 van het informatiebeleidsplan).
TCS 34
Wethouder Heijink zegt toe om schriftelijk een nadere uitleg te geven over het product Sociale
Zaken (pagina 34/35 van de voorjaarnota), waaronder het onderdeel ‘Overigen’.
TCS 35
Mevrouw Roos (HvB) verlaat de vergadering na de eerste termijn.
De voorzitter stelt vast dat de commissie Grondgebied de voorjaarsnota heeft geagendeerd als
bespreekpunt voor de raadsvergadering.
8. Toestemming wijziging statuten Stichting Openluchttheater Bloemendaal
Op vragen welke voorkeur het college heeft ten aanzien van de rol van het college bij wijziging van
de statuten antwoordt wethouder Van Rijnberk dat het college het raadsvoorstel handhaaft. De
collegebrief bevat een alternatieve mogelijkheid. Op het voorstel van de heer Dubach (LB) om de
raad schriftelijk in kennis te stellen van een door het college gegeven goedkeuring antwoordt wethouder Van Rijnberk dat dit niet expliciet nodig is, omdat dit zal blijken uit de collegebesluitenlijst.
De voorzitter concludeert dat het voorstel als hamerpunt voor de raadsvergadering kan worden
geagendeerd.

Informatie en oriëntatie
9. Toekomst bibliotheek
Wethouder Van Rijnberk zegt toe om over een jaar de bibliotheek te evalueren en dit punt op te
nemen in de bestuurlijke termijnagenda.
TCS 36
10.
Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden
Wethouder Van Rijnberk kondigt aan de volgende maand de begrotingen van diverse gemeenschappelijke regelingen op de agenda van de commissie komen. Ten aanzien van Paswerk komt er
naast de begroting ook een structuurwijziging aan de orde.

-311.
Stand van zaken statushouders
Wethouder Van Rijnberk informeert de commissie over de stand van zaken. Op de vraag van de
voorzitter of de commissie de huidige wijze en frequentie van rapporteren over dit onderwerp wil
continueren op de huidige wijze, antwoorden de commissieleden divers. Uiteindelijk wordt afgesproken dat er alleen wordt gerapporteerd (en geagendeerd) als er nieuws is te melden. De commissie wil in ieder geval een rapportage ontvangen (en geagendeerd) zien in juni en september
2016.
12.
Mededelingen van het college
Er zijn geen mededelingen.
13.

Rondvraag

Vragensteller

Vraag

Antwoord wethouder Heijink

De heer Belien (CDA)



Neemt het college regie over het wel/niet
verplaatsen van het herdenkingsmonument
in Bennebroek?



De heer Brussaard (VVD)



Is er interesse om de zendfrequentie over
te nemen na het stoppen van de lokale omroep Bloemendaal?



14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur.

Ja. Wethouder Heijink wil de
komende maanden tot een oplossing komen met de betrokkenen.
Er is interesse vanuit Haarlem
en Zandvoort. Het college heeft
nog geen besluit genomen,
omdat de lokale behoefte onduidelijk is.

