Commissie Samenleving op woensdag 13 mei 2020
Concept Besluitenlijst
Digitaal aanwezig: de heer Heukels (LB) de heer Bruggeman (CDA), mevrouw Roos
(HvB), mevrouw Voorham (D66), de heer Van de Bunt (VDB), de heer Koster (PvdA),
mevrouw Van Vliet (GrL), de heer Harder (VVD), mevrouw Robbers (VVD), mevrouw
Faas (Zelfstandig Bloemendaal).
Bij agendapunt 4 en 5 vervoegden zich de leden van de commissie Grondgebied zich bij de
vergadering.
College: wethouder De Roy van Zuidewijn, wethouder Wijkhuisen (bij agendapunt 4
en 5)
Voorzitter: de heer Schell
Griffier: mevrouw Hageman
1. Opening en bericht van verhindering
De voorzitter opent de digitale vergadering en verwelkomt alle commissieleden per
persoon in de vergadering. De commissieleden bevestigen per persoon hun
aanwezigheid. De heer Van de Kerke wordt vervangen door de heer Koster om een
mogelijke schijn van belangenverstrengeling te vermijden.
2. Vaststellen van de agenda
De voorzitter stelt voor om de agendapunten 4 en 5 om te draaien ivm logische volgorde
van de vergadering. Bij deze agendapunten zullen de leden van de commissie
grondgebied ook aanwezig zijn. De commissie gaat hier mee akkoord.
De agenda wordt vastgesteld met inachtneming van bovenstaande.
3. Inspreken in de commissie
Er hebben zich 8 over de voorgenomen plannen m.b.t. Westelijke Randweg 1. Zij krijgen
allen maximaal 3 minuten de tijd om de commissie toe te spreken.
4.

Samenvoegen Project Westelijke Randweg 1 en statushouders (was
agendapunt 5)

Bij aanvang van het agendapunt vervoegen de leden van de commissie Grondgebied zich
bij vergadering De commissieleden spreken en stellen vragen, de wethouder reageert en
beantwoordt vragen.
De vergadering wordt omwille van de tijd om 23:30 uur geschorst.
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De vergadering wordt hervat op 18 mei 2020 om 20.00 uur bij de eerste termijn van het
college. Wethouder De Roy van Zuidenwijn had het woord al gevoerd. Wethouder
Wijkhuisen nog niet en zal het ruimtelijke ordening gedeelte toelichten bij agendapunt 4.
Samenvoegen Project Westelijke Randweg 1 en statushouders.
5. Coördinatie besluit Westelijke Randweg 1
6. Begroting 2021 GR Vroegtijdig School Verlaten
7. Brief Wmo-raad Nieuw Boekenrode (op verzoek van de commissie
Samenleving van 15 januari, afkomstig van de LIS van 12 december 2019).
8. Brief met opmerking over Jeugdzorg (A12, LIS 30 januari 2020,
geagendeerd op verzoek van mevrouw Roos)
9. Bestuurlijke Termijnagenda commissie Samenleving.
10.Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden
11.Mededelingen voorzitter of leden van de Commissie
12.Mededeling College
13.Vaststellen van het verslag van 26 februari 2020
14.Lijst van toezeggingen College
15.Rondvraag
16.Sluiting
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