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Commissie Samenleving op woensdag 16 mei 2018 

 

Concept Besluitenlijst 

 

Aanwezig: de heer Braam (LB), de heer Bruggeman (CDA), mevrouw Roos (HvB), mevrouw 

Voorham (D66), mevrouw Kwaaitaal (VVD), mevrouw Steegman (VDB), de heer Van de Kerke 

(PvdA) en mevrouw Van Vliet (GrL). 

College: wethouder Van Rijnberk 

Voorzitter: de heer Harder 

Commissiegriffier: mevrouw Witte 

 

1. Opening en bericht van verhindering 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Mevrouw Faas (Hart voor 

Bloemendaal) is afwezig en wordt vervangen door mevrouw Roos. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

 

De commissie gaat akkoord met de agenda. 

 

3. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie  

 

De voorzitter geeft aan dat na afloop van de commissievergadering voor de commissieleden een 

benen op tafel sessie plaatsvindt in het werkcafé. Er volgt een voorstelronde. 

 

4. Vaststellen van de besluitenlijst van 21 februari 2018 

 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

5. Lijst van toezeggingen College 

De nieuwe stand van zaken is als volgt: 

 

Cursief de wijzigingen als gevolg van deze vergadering. 

 

Commissie Samenleving 

Nummer Datum Toezegging Status 

TCS66 06-12-2017 Het college zal in het eerste half jaar van 2018 

een notitie aan de raad voorleggen inzake de 

doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en 

Gezin. 

Staat nog open, 

wethouder Van 

Rijnberk geeft 

aan dat het in de 

zomer richting de 

raad komt. 

TCS68 06-12-2017 Het college zal de raad een notitie aanbieden 

waarin wordt ingegaan op de vraag of in 

Bloemendaal behoefte bestaat aan de instelling 

van een cliëntenraad (WMO, Jeugdwet, 

Participatiewet).  

Afgehandeld met 

brief 2018003767 

dat als C5 op de 

Lijst met 

Ingekomen 
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Stukken van 8 

mei stond. 

TCS69 06-12-2017 Het college zal de raad schriftelijk informeren over 

de wettelijke termijnen met betrekking tot het 

uitvoeren van cliënttevredenheidsonderzoeken 

WMO.  

Afgehandeld met 

brief 2018003771 

dat als C4 op de 

Lijst met 

Ingekomen 

Stukken van 8 

mei stond. 

TCS70 06-12-2017 Het college zal het rapport “Alle hens aan dek” 
van TNO en het CBS aan de raad toesturen.  

Staat nog open, 

wethouder 

Kruijswijk is 

hiervoor 

verantwoordelijk. 

TCS72 06-12-2017 Het college zegt toe de evaluatie van de nieuwe 

buslijn 14 die naar verwachting medio 2018 

beschikbaar zal zijn, aan de raad te zullen 

toezenden. 

Staat nog open, 

wethouder 

Kruijswijk heeft 

een stand van 

zaken 

doorgegeven. 

TCS73 21-2-2018 Wethouder Heijink zegt toe de komende maanden 

te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van de 

gemeente om ouders te ontlasten bij het vervoer 

van kinderen van en naar sport. 

Toezeggingen 

TCS73 t/m 78 

staan nog open, 

gaan over de 

Sportnota. 

TCS74 21-2-2018 Wethouder Heijink zegt toe in breder verband te 

kijken naar de inzet van buurtsportcoaches. 

 

TCS75 21-2-2018 Wethouder Heijink zegt toe terug te komen op de 

vraag in hoeverre bij ouderen die bij de gemeente 

aankloppen voor zorg, al bij het 

keukentafelgesprek het belang van sporten kan 

worden meegenomen. 

 

TCS76 21-2-2018 Wethouder Heijink zegt toe terug te komen op de 

vraag hoe mogelijkheden voor schoolpleinen 

kunnen worden meegenomen in het sportbeleid. 

Als voorbeeld noemt mevrouw Roos (Hart voor 

Bloemendaal) Schoolplein 14 bij de Paradijsvogel. 

 

TCS77 21-2-2018 Wethouder Heijink zegt toe uiterlijk vlak na de 

zomer terug te komen op de vraag hoe het ervoor 

staat met de verkoop van sporthal De Kooi en hoe 

de raad daarbij betrokken wordt. 

 

TCS78 21-2-2018 Wethouder Heijink zegt toe terug te komen op de 

vraag of er een vervangende regeling komt voor 

de jeugdsportpas. 

 

 

Op voorstel van mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) besluit de commissie om de brieven met 

betrekking tot de Wmo-raad/ cliënt tevredenheid van de Lijst met Ingekomen Stukken van 8 mei 

(gedoeld wordt op A3, A15, C4, C5, C7 en C25) aan te bieden aan de agendacommissie voor 

agendering in de commissie Samenleving. 

 

Informatie en oriëntatie 
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6. Rondvraag 

 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

 

7. Informatie sessie over de thema´s die in de commissie Samenleving aan de orde 

komen 

 

De heer Vernooij verzorgt namens de ambtelijke organisatie een inleiding over het sociaal domein 

over wat de gemeente doet, hoe het georganiseerd is in Bloemendaal en de regio en wat er op de 

commissie afkomt op dit vlak. Ook wethouder Van Rijnberk verzorgt een inleiding over hoe de 

commissie en de raad onderwerpen behandelen en de bestuurlijke gang van zaken. 

 

De leden voeren het woord en stellen vragen. De ambtelijke ondersteuning en wethouder Van 

Rijnberk reageren en beantwoorden vragen. Op voorstel van mevrouw Roos (Hart voor 

Bloemendaal) besluit de commissie om het Jaarverslag Sociaal Domein 2017 aan te bieden aan de 

agendacommissie voor agendering in de commissie Samenleving. De heer Bruggeman (CDA) pleit 

voor een werkbezoek aan een instelling. Die wens wordt door de aanwezigen onderschreven. De 

voorzitter komt erop terug. 

 

8. Notitie aan Raden/ Commissies over het RegioRijder-systeem 

 

De stukken waren als A7 opgenomen op de Lijst met Ingekomen Stukken van 1 februari en op 

initiatief van mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) geagendeerd in de commissie. De leden 

voeren het woord en stellen vragen. De ambtelijke ondersteuning en wethouder Van Rijnberk 

reageren en beantwoorden vragen. 

 

9. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

 

Wethouder Van Rijnberk vertelt over formele en informele samenwerkingsverbanden. 

 

10. Mededelingen College van B&W 

 

Het college heeft geen mededelingen. 

 

11. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.21 uur. 

 


