
 

 

 

 

 

Commissie Samenleving op woensdag 26 februari/ 5 maart  2020 

 

Concept Besluitenlijst 

 

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). 

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 voorzitter deelt mee dat er vanwege de grote publieke belangstelling ook een 

scherm met stoelen in de burgerzaal is geplaatst.  

 

De voorzitter vraagt of de commissie akkoord is dat mevrouw Faas namens Zelfstandig 

Bloemendaal deelneemt aan de commissievergadering, aangezien zij officieel pas op 12 

maart 2020 wordt benoemd. De commissie gaat hier mee akkoord.  

 

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 vanwege de grote publieke belangstelling agendapunt 10 

‘Spoedhuisvesting statushouders’ naar voren te halen en als agendapunt 3a te 
behandelen. De commissie gaat hier mee akkoord.  

 

De agenda wordt vastgesteld met inachtneming van bovenstaande. 

 

3. Inspreken in de commissie 

 

Er hebben zich 14 insprekers aangemeld over het onderwerp ‘Spoedhuisvesting 
statushouders’. Zij krijgen allen maximaal 3 minuten de tijd om de commissie toe te 
spreken.  

 

3a. Spoedhuisvesting statushouders  

 

Wethouder De Roy van Zuidewijn krijgt van de voorzitter als eerste het woord om een 

toelichting te geven op de voorliggende stukken.  
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De commissieleden spreken en stellen vragen, de wethouder reageert en beantwoordt 

vragen.  

 

De vergadering wordt omwille van de tijd geschorst.  

 

De vergadering wordt hervat op 5 maart 2020 om 20.00 uur. De vergadering wordt 

hervat bij de eerste termijn van het college bij agendapunt 3a Spoedhuisvesting 

statushouders.  

 

Wethouder De Roy van Zuidewijn spreekt in de eerste termijn en beantwoordt vragen.  

 

 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe om schriftelijk terug te komen op de 

vragen over de lijst woningzoekenden en uit te zoeken hoeveel mensen feitelijk 

op die lijst staan.                                                                             TCS 138 

 

De commissie spreekt in de tweede termijn en stelt vragen. 

 

Mevrouw Robbers verlaat de commissie.  

 

Wethouder De Roy van Zuidewijn spreekt in de tweede termijn en beantwoordt vragen.  

 

 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe om zo spoedig mogelijk schriftelijk 

terug te komen op de openstaande vragen.                                       TCS 139 

 

Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering. 

Meerdere fracties geven aan met een motie of amendement te zullen komen.  

 

4. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie  

 

De voorzitter deelt mee dat er een brief is ontvangen van Welzijn Bloemendaal. De 

raad wordt uitgenodigd voor een werkbezoek, de agendacommissie zal daar met 

instemming van de commissie een datum voor prikken.  

 

5. Mededelingen College van B&W 

 

Wethouder De Roy van Zuidewijn doet een mededeling: 

- In opdracht van de minister wordt er een isolatie -en quarantaineopvang opgezet in 

Bennebroek voor mensen die mogelijk besmet zijn met het Coronavirus.  

 

6. Vaststellen van het verslag van 9 december 2019 

 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

7. Lijst van toezeggingen College 

 

De vorige keer zijn afgedaan: TCS 103, 104, 109, 115, 118, 120, 121, 123 t/m 131.  
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111, 112, 113, 117, 119. Die gaan van de lijst. 

 

Toezeggingen waarop een reactie is gekomen van het college: 

 

De voorzitter loopt de nog openstaande toezeggingen langs: 

TCS 114 (STOPOZ), is afgedaan met brief 2020000380. 

TCS 116 (locaties sociale woningbouw). De toezegging blijft staan.  

TCS 122 (participatie). Op 19 maart is er een regionale bijeenkomst over dit 

onderwerp. De toezegging is afgedaan. 

TCS 132 (Kenter) zie brief 2020000328. Er wordt een stand van zaken gegeven terwijl 

gevraagd is naar een overschrijding van 200.000,- De toezegging blijft staan.  

TCS 133 (starterslening) en 134 (negatieve rente) is afgedaan met brief 2020000367.  

TCS 135 (Praktijk Ondersteuners Huisartsen) is afgedaan met een e-mail aan de 

gemeenteraad.  

TCS 136 (tijdlijn statushouders) is afgedaan met brieven 2020000021 en 2020000363.  

TCS 137 (verslag provincie statushouders) is afgedaan met brieven 2020000363 en 

2020000365.  

 

De toezeggingenlijst zal worden bijgewerkt. 

 

8. Rondvraag 

 

Mevrouw Roos stelt een vraag over Bbz uitgaven en FBA adviesgroep. Wethouder De 

Roy van Zuidewijn reageert en beantwoordt de vragen.  

 

9. Bestuurlijke Termijnagenda commissie Samenleving 

 

Mevrouw van Vliet vraagt wanneer er een evaluatie en jaarplan van de 

intergemeentelijk afdeling sociale zaken komt. Wethouder De Roy van Zuidewijn 

reageert en geeft aan te kijken of het in het Jaarverslag Sociaal Domein opgenomen 

kan worden.                                                                                              TCS 140 

 

11.  Brief Wmo-raad Nieuw Boekenrode (op verzoek van de commissie  

Samenleving van 15 januari, afkomstig van de LIS van 12 december 2019) 

 

Dit agendapunt wordt niet behandeld, schuift door naar de volgende commissie  

Samenleving. 

 

12.  Brief met opmerking over jeugdzorg (A12 LIS 30 januari 2020, 

geagendeerd op verzoek van mevrouw Roos) 

 

Dit agendapunt wordt niet behandeld, schuift door naar de volgende commissie 

Samenleving. 

 

13.  Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

 

     Er is geen informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden te melden. 
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14. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering. 


