Commissie Samenleving op woensdag 15 januari 2020
Concept Besluitenlijst
Aanwezig: de heer Heukels (LB) de heer Bruggeman (CDA), mevrouw Faas (HvB),
mevrouw Voorham (D66), de heer Van de Bunt (VDB), de heer Van de Kerke (PvdA),
mevrouw Van Vliet (GrL), de heer Harder (VVD), mevrouw Robbers (VVD).
College: wethouder De Roy van Zuidewijn
Voorzitter: de heer Schell
Griffier: mevrouw Witte
1. Opening en bericht van verhindering
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
De commissie heeft een nieuwe voorzitter: de heer Schell en een nieuw lid: de heer
Harder.
2. Vaststellen van de agenda
Op voorstel van de heer Harder wordt standaard aan de agenda van de commissie
Samenleving toegevoegd: ´Voortgang spoedhuisvesting statushouders´. Dit wordt
doorgegeven aan de agendacommissie. In deze vergadering wordt het toegevoegd als
agendapunt 15a.
De agenda wordt vastgesteld met inachtneming van bovenstaande.
3. Inspreken in de commissie
Er hebben zich geen insprekers aangemeld. De afspraak is dat zij zich op dezelfde dag
voor 11.00 uur aanmelden.
4. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie
De heer Van de Bunt wil graag dat het ingekomen stuk van de Wmo-raad over Nieuw
Boekenrode wordt geagendeerd in de volgende commissievergadering. Met instemming
van de commissie zal dit worden doorgegeven aan de agendacommissie.
5. Mededelingen College van B&W
Wethouder De Roy van Zuidewijn doet een aantal mededelingen:
- Er is een veroordeling ten aanzien van het gebruik van rubber korrels die buiten
sportvelden zijn terechtgekomen. Dit is gedeeld met Bloemendaalse organisaties.
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-De wethouder ontvangt graag uiterlijk volgende week maandag vanuit de commissie
ideeën voor het huisvesten van statushouders.
-De wethouder geeft de laatste stand van zaken ten aanzien van het beleidsplan sociaal
domein. De uitvoering is lastig. Als er grote wijzigingen zijn, komt de wethouder
daarvoor naar de raad. De heer Bruggeman geeft mee liever niet te wachten op de
halfjaar cijfers om te kunnen meenemen in de kerntakendiscussie. Wethouder De Roy
van Zuidewijn beaamt dat.
6. Vaststellen van het verslag van 9 december 2019
De commissie vraagt een zin die niet loopt op bladzijde 1 te herformuleren. Dat zal de
griffie doen. Met inachtneming van bovenstaande wordt het verslag vastgesteld.
7. Lijst van toezeggingen College
De vorige keer zijn afgedaan: TCS 111, 112, 113, 117, 119. Die gaan van de lijst.
Toezeggingen waarop een reactie is gekomen van het college:
TCS 103 (aed´s), is meegegaan met het griffiebericht van 13-12. Is hiermee afgedaan.
TCS 104 (IJmond), zie brief 2019007297. Is hiermee afgedaan.
TCS 109 (sociale woningbouw), zie brief 2019007898. Is hiermee afgedaan.
TCS 115 (Wmo), zie brief 2019007934. Is hiermee afgedaan.
TCS 118 (woningbouwvereniging), zie brief 2019007898. Is hiermee afgedaan.
TCS 120 (bijstandsgerechtigden), meegegaan met griffiebericht 1-12. Is hiermee
afgedaan.
TCS 121 (tegenprestatie), zie brief 2019008223. Is hiermee afgedaan.
TCS 123 (Verordening maatschappelijke ondersteuning), is op 28-11 per mail
beantwoord. Is hiermee afgedaan.
TCS 124 (vinger aan de pols beschikkingen), zie brief 2019008046. Is hiermee
afgedaan.
TCS 125 t/m 128 (verordening sociale woningbouw), zie brief 2019008054. Is hiermee
afgedaan.
TCS 129 t/m 131 (noodhuisvesting statushouders), zie brief 2019008053. Is hiermee
afgedaan.
De voorzitter loopt de nog openstaande toezeggingen langs:
TCS 114 (STOPOZ), wethouder De Roy van Zuidewijn geeft aan dat de
meerjarenbegroting op korte termijn komt.
TCS 116 (locaties sociale woningbouw). Deze blijft nog even staan. Ook komt het aan
de orde bij het agendapunt.
TCS 122 (participatie). Deze toezegging blijft nog even staan.
De toezeggingenlijst zal worden bijgewerkt.
8. Rondvraag
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Mevrouw Faas stelt meerdere vragen, over: het misbruik van zorggelden, de eisen aan
zorgaanbieders en aan welk projectplan sociale woningbouw gewerkt wordt. Wethouder
De Roy van Zuidewijn reageert en geeft een toelichting hoe het in Bloemendaal
georganiseerd is. Afgesproken wordt dat mevrouw Faas haar vragen mailt, er zal
vervolgens een technische beantwoording komen.
De heer Van de Kerke stelt meerdere vragen over huishoudelijke ondersteuning.
Wethouder De Roy van Zuidewijn reageert en geeft aan hoe het er in Bloemendaal voor
staat. Het abonnementstarief Wmo kan van invloed zijn op de hogere vraag. Kwetsbare
inwoners zullen ondersteund blijven worden.
De heer Harder stelt een vraag over de overschrijding van 200.000 euro ten aanzien
van Kenter. Wethouder De Roy van Zuidewijn reageert. De overschrijding is
waarschijnlijk iets lager. Eind januari komt ze er schriftelijk op terug.
TCS 132
9. Bestuurlijke Termijnagenda commissie Samenleving
De voorzitter licht toe dat dit wordt geagendeerd zodat er vanuit de commissie meer
grip kan komen op de bestuurlijke lange termijn planning. Het signaal van mevrouw
Faas dat sommige agenda’s erg vol zitten, wordt meegenomen naar de
agendacommissie.
10. Stimuleren parttime arbeid
De commissie bespreekt het raadsvoorstel meningsvormend en stelt meerdere vragen.
De wethouder reageert.
Het voorstel gaat als hamerpunt naar de raad van 30 januari.
11. Actualisatie Verordening startersleningen
De commissie bespreekt het raadsvoorstel meningsvormend en stelt meerdere vragen.
Er is in Bloemendaal relatief weinig sprake van een starterslening. De afgelopen twee
jaar gaat het om twee gevallen. Hoeveel het daarvoor waren, gaat de wethouder na.
Zij komt hier schriftelijk op terug.
TCS 133
Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt na een vraag van de heer Heukels toe dat zij
uitzoekt hoe het zit met de negatieve rente. Maakt de gemeente winst als de gemeente
geld leent bij de Bank Nederlandse Gemeenten?
TCS 134
Het voorstel gaat als hamerpunt naar de raad van 30 januari. Als er naar aanleiding
van de schriftelijke beantwoording aanleiding is om er een bespreekstuk van te maken,
wordt dit doorgegeven aan de griffie.
12. Brief Eindrapport Significant Jeugdhulp
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Het betreft brief C4 van de LIS van 31 oktober 2019. De heer Bruggeman geeft een
toelichting en stelt meerdere vragen. Ook diverse andere leden van de commissie
stellen vragen. Wethouder De Roy van Zuidewijn reageert en licht de toegenomen
kosten toe.
Mevrouw Voorham vraagt hoe het werken met de Praktijk Ondersteuners Huisartsen
Jeugd precies is georganiseerd. Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe hier
schriftelijk op terug te zullen komen.
TCS 135
13. Brief Evaluatieverslag Lentefestival
Het betreft brief C9 van de LIS van 31 oktober 2019. De heer Bruggeman geeft een
toelichting en stelt meerdere vragen. Ook diverse andere leden van de commissie
stellen vragen. Wethouder De Roy van Zuidewijn vertelt over de achtergrond van het
festival. De heer Harder geeft aan het belangrijk te vinden dat het festival de kernen
met elkaar heeft kunnen verbinden, wat een van de doelstellingen was. Er zal in de
raadsvergadering waarschijnlijk een motie komen om het festival niet voort te zetten.
Meerdere fracties geven aan het onderwerp te willen betrekken bij de
kerntakendiscussie.
14. Brief Huisvesting Dennenheuvel
Het betreft C1 van de LIS van 31 oktober 2019. De heer Heukels geeft een toelichting
en stelt een aantal vragen. Ook diverse andere leden van de commissie stellen vragen.
Wethouder De Roy van Zuidewijn reageert en geeft aan hoe het loopt. De gemeente
van herkomst blijft verantwoordelijk voor herhuisvesting. Er wordt gekeken naar de
financiering van onderhoud aan het gebouw.
15. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden
Er is geen informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden te melden.
15a. Voortgang spoedhuisvesting statushouders
Wethouder De Roy van Zuidewijn geeft een nadere toelichting op wat eerder in de
commissie is gezegd over dit onderwerp. Op verzoek van de heer Harder zegt
wethouder De Roy van Zuidewijn toe een tijdlijn te zullen toesturen wanneer de
gemeente wat gaat doen.
TCS 136
Op verzoek van de heer Van de Bunt zegt wethouder de Roy van Zuidewijn toe het
verslag van het gesprek met de provincie van 6 december toe te sturen zo gauw dit
definitief is.
TCS 137
16. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:28 uur.

