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1. Opening en bericht van verhindering 
 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen in de zaal en de mensen die online meekijken welkom. 

 

Bericht van verhindering Vervangen door: 

Mw Voorham (D66) Dhr Oude Weernink 

Mw Robbers (VVD) n.v.t. 

 

De heer van de Kerke (PvdA) krijgt het woord. Hij meldt dat hij om persoonlijke redenen afscheid neemt en dit zijn 

laatste vergadering als commissielid is. Op 2 juli as. wordt zijn vervanger Attiya Gamri beëdigd, vanaf september zal zij 

in de commissie gaan meedraaien. De heer van de Kerke wenst haar veel succes en spreekt zijn dank uit aan eenieder 

voor de prettige samenwerking in de afgelopen twee jaar. 

 

 Mevrouw van Vliet (GrL) zal iets later aanschuiven. 

 De heer Koster (PvdA) zal voor agendapunt 8 het woord nemen. 

 

2. Vaststellen van de agenda 
 

Ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Inspreken in de commissie 
Een zestal insprekers heeft zich gemeld. 

De derde inspreker zal dit doen door met zang en piano een lied ten gehore te brengen.  

 

1. Dhr Kroonen m.b.t. agendapunt 4 Kadernota / Muziekschool 

2. Dhr van Spiegel m.b.t. agendapunt 4 Kadernota / Muziekschool 

3. Mw Onwijn m.b.t. agendapunt 4 Kadernota / Muziekschool 

4. Dhr Onwijn m.b.t. agendapunt 4 Kadernota / Muziekschool 

5. Dhr van Lier (docent muziekschool) m.b.t. agendapunt 4 Kadernota / Muziekschool 

6. Mw Oomens m.b.t. agendapunt 4 Kadernota / Muziekschool  
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4. Kadernota, t.a.v. Samenleving (Meningsvorming) 
 

De Commissie Samenleving adviseert wat betreft de kadernota uitsluitend over de programmaonderdelen 4 t/m 8: 

 Onderwijs; Sport, Cultuur & Recreatie; Sociaal Domein; Volksgezondheid (deel van programma 7); Volkshuisvesting 

(deel van programma 8). 

 

De fracties geven hun reactie op de kadernota en stellen vragen. 

 

Fractie Commissielid 

VDB Mw Steegman 

LB Dhr van de Bunt 

D66 Dhr Oude Weernink 

CDA Dhr Bruggeman 

Zelfstandig Bloemendaal Mw Faas 

GroenLinks Mw van Vliet 

Hart voor Bloemendaal Mw Roos 

PvdA Dhr van de Kerke 

VVD Dhr Harder 

 

 De voorzitter meldt dat het onduidelijk is hoe veel tijd de beraadslaging onder dit agendapunt nog in beslag zal 

nemen, maar voor het volgende agendapunt over de begroting van Paswerk is de controller aanwezig – graag de 

inschatting van de commissieleden of vanavond nog toegekomen gaat worden aan agendapunt 5. 

 De heer van de Bunt (LB) doet de suggestie dit agendapunt als hamerstuk te behandelen. De heer Harder (VVD) stelt 

voor om in ieder geval vast te stellen of behoefte is aan de aanwezigheid van de controller bij de behandeling van dit 

agendapunt. Rondgang langs de commissieleden leert dat die behoefte er niet is. De vraag of het punt als 

hamerpunt behandeld kan worden, blijft nog even in het midden liggen.  

 

Wethouder de Roy van Zuidewijn reageert: 

 De wethouder dankt de commissieleden voor alle aanwijzingen en opmerkingen, waarmee richting - en een kader 

gegeven wordt, op basis waarvan het College in september kan komen tot een begroting.  

 De Muziekschool is ook bij het College een belangrijk onderwerp. Het belang van de school staat niet ter discussie en 

het is niet de inzet om te spreken over sluiting van de Muziekschool. Het is wel de vraag of de manier waarop deze 

nu vorm krijgt, de beste manier is en of er niet toegewerkt kan worden naar verzelfstandiging. Het College peilt met 

de kadernota in hoeverre de Raad zich kan i de  i  zo  erzelfsta digi g. Is daar oldoe de draag lak oor, erkt 
het College dit nader uit in een voorstel (inclusief frictiebudget). 

 De logopedie, het vakonderwijs gymnastiek en de cultuureducatie zijn zaken die gefinancierd worden door de 

gemeente, waarvan geconstateerd is dat omliggende gemeenten deze zaken niet financieren. Het opnemen van 

deze zaken in de kadernota zegt niets over het belang dat aan deze zaken gehecht wordt, maar over de vraag of 

deze taken bij de gemeente horen, of bij het onderwijs. De verantwoordelijkheid voor de onderwijshuisvesting ligt 

bij de gemeente, niet voor de onderwijsinhoud. Hoe scholen de eigen middelen besteden, is aan hen zelf. 

 De wethouder beantwoordt vragen vanuit de commissie over: 

- Jeugdhulp: maken van contractuele afspraken, gesloten beleid 

- Statushouders: budget verhogen, kosten huisvesting 

- Minimabeleid: betekenis van 40.000 euro, bezuiniging op kadokaart 

  De wethouder zegt toe om op een rij te zetten welke keuzes gemaakt kunnen worden ter bezuiniging onder de 

oe er i i abeleid  erzoek VVD  TCS143 

- Sportsubsidies: grootste verenigingen dragen de zwaarste bezuinigingen, aandacht voor kwetsbare verenigingen 

- Welzijn Bloemendaal: in gesprek over wijze van uitvoering, wens tot verschuiving naar meer coördinerende rol 

 

Wethouder Heijink reageert: 

 Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is opgesteld in 2016-2017, beslaat 20 jaar - in vier delen opgeknipt, en daarin 

opgenomen is een bedrag van circa 45 miljoen (prijspeil 2016). Voor dat bedrag kan je in 2020 niet meer hetzelfde 
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realiseren als in 2016. Wij kijken nu naar de eerste periode van dat IHP. De gemeente heeft de verplichting om 

bepaalde zaken uit te voeren, waaronder het realiseren van noodzakelijke uitbreiding. 

- Op dit moment is uitbreiding op basis van het leerlingaantal aan de orde bij de Julianaschool, Josefschool en het 

Montessorionderwijs in Aerdenhout. Dit is meegenomen in het IHP. Recent is gebleken dat daarbij de 

accommodatie van de Franciscusschool na zes jaar al te klein is geworden. Ook daarin zullen wij moeten voorzien. 

- Bij zowel de SAB (Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld), als de Theresiaschool voldoen de gymnastieklokalen 

niet meer aan de eisen van deze tijd. Ook dit is opgenomen in het IHP. 

 De ge ee te Bloe e daal staat i  de top 3 a  eeste buite leerli ge : leerli ge  die niet in onze gemeente 

wonen, maar hier wel naar school gaan. Wij betalen hiervoor de lasten, maar krijgen hiervoor niet de middelen. Dit 

kost de gemeente dus geld, dat wordt al jarenlang aangegeven bij de rijksoverheid. Er komt wellicht een herziening 

volgend jaar, waarmee de gemeente voor buitenleerlingen circa 40% (ongeveer 1450 leerlingen) vergoeding 

ontvangt (zoals opgemerkt door de VDB). Dit zou ooi zij , al is zo  voorstel al drie keer eerder afgewezen. 

 De wethouder beantwoordt vragen vanuit de Commissie over: 

- Montessorischool: uitbreiding aanbod leerlingen, bestaande aantal leerlingen, aanbod onderwijsvormen  

- Verband tussen verzoek nieuwe Franciscusschool om uitbreiding en verkoop van de gymzaal 

- Afspraken m.b.t. een energiebijdrage door de scholen in relatie tot de onderhoudscomponent bij de school  

- Klasse goed  of voldoende  oor gebou e  m.b.t. energiemaatregelen, gevolg van afschalen naar oldoe de  

- Mogelijkheden om e selijke  i.t.t. oodzakelijke e  urge te  zake  vooruit te schuiven in de tijd 

 

De fracties geven hun reactie in de tweede termijn (zelfde volgorde als eerste termijn) en stellen vragen. 

 

Wethouder de Roy van Zuidewijn reageert: 

 De wethouder begrijpt de wens tot meer duidelijkheid en zal ervoor zorgen dat zoveel mogelijk aanvullende 

informatie nog aan de commissieleden toegestuurd kan worden. Er is hard gewerkt om alle vragen die nog niet 

beantwoord waren, alsnog te beantwoorden. De wethouder was in de veronderstelling dat het grootste deel van die 

vragen nu beantwoord moeten zijn (o.a. via de collegebrief die vrijdag 12/6 met het griffiebericht is verstuurd). 

  De wethouder zegt toe nog benodigde antwoorden en aanvullende informatie na te zenden. TCS 144 

 Wat betreft de muziekschool, ziet de wethouder nu een opening om het gesprek over verzelfstandiging te voeren.  

 Statushouders, waarom op nul begroot. 

 Meerkosten voorschoolse educatie peuters (VVE); dekking voor die kosten vanuit het Rijk. 

  De wethouder zegt toe na te gaan hoe het zit met deze kosten en subsidie vanuit het Rijk. TCS 145 

 Kan het leerlingaantal (buitenleerlingen) beperkt worden, kunnen grenzen aan de groei gesteld worden? 

  De wethouder zegt toe schriftelijk terug te komen op deze vragen over de groei van leerlingaantal. TCS 146 

 

Wethouder Heijink reageert: 

 Vraag over de aanschafprijs van een Vivaro (auto), op economische of technische levensduur vervangen? 

  De wethouder zegt toe terug te komen op deze vragen over de Vivaro. TCS 147 

 

 

De voorzitter schorst de vergadering wegens tijdgebrek om de agenda af te maken, deze vergadering zal voortgezet 

worden op woensdag 24 juni om 20:00. 
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