
 
 

 

Commissie Samenleving op woensdag 19 juni 2019 

 

Concept Besluitenlijst 

 

Aanwezig: de heer Bruggeman (CDA), mevrouw Faas (HvB), mevrouw Voorham (D66), 

de heer Brussaard (VVD), mevrouw Steegman (VDB), de heer Van de Kerke (PvdA), 

mevrouw Van Vliet (GrL). 

Afwezig: de heer Heukels (LB), mevrouw Kwaaitaal (VVD) 

College: wethouder De Roy van Zuidewijn 

Voorzitter: de heer Harder 

Griffier: mevrouw Witte 

 

1. Opening en bericht van verhindering 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De heer Heukels 

heeft zich afgemeld. Mevrouw Kwaaitaal heeft zich afgemeld en wordt vervangen door 

de heer Brussaard. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie  

 

De voorzitter geeft aan dat er door meerdere commissieleden input is geleverd op de 

lange termijn agenda ten aanzien van te organiseren beeldvormende avonden en 

werkbezoeken. Met Collegebrief 2019005131 doet het College een voorstel om hier 

vervolg aan te geven. De commissie besluit deze brief te agenderen in de 

eerstvolgende commissie Samenleving. Dit verzoek wordt doorgegeven richting 

agendacommissie. 

 

Morgen wordt in de commissie Bestuur en Middelen de Jaarrekening 2018 behandeld. 

Zoals vermeld in het griffiebericht kunnen hier ook leden van andere commissies 

aanschuiven. 

 

De heer Van de Kerke vraagt aandacht van de commissie voor een binnengekomen 

brief over het toilettenbeleid. 

 

Mevrouw Steegman uit haar zorgen over de kleine hoeveelheid agendapunten van de 

commissie Samenleving. 

 

4. Mededelingen College van B&W 
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Wethouder De Roy van Zuidewijn doet twee mededelingen: 

-Op korte termijn volgt een brief over het IHP met betrekking tot de financiering. 

-Ten aanzien van het onderzoek naar de overschrijding Jeugdzorg is de tweede fase 

aangebroken. 

 

5. Vaststellen van het verslag van 8 mei 2019 

 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

6. Lijst van toezeggingen College 

 

De vorige keer zijn afgedaan: TCS 93, 94, 98, 101. Die gaan van de lijst. 

 

TCS 99 (vier keer per jaar verstrekken overzicht Jeugd en WMO, op verzoek van de 

heer Bruggeman) is afgedaan met brief 2019003585 en bijlage 2019003586. 

 

TCS 102 (toesturen rapport Veilig Thuis, op verzoek van mevrouw Voorham) is 

afgedaan met het meesturen van het rapport op 24 mei jl. met het griffiebericht. 

Wethouder De Roy geeft aan de volgende rapporten ook toe te zullen sturen. 

 

De voorzitter loopt de nog openstaande toezeggingen na: 

TCS 97 (beheersen kosten meenemen in onderzoek overschrijding Jeugdzorg, op 

verzoek van de heer Heukels) is afgedaan, er is een bijeenkomst geweest over de 

overschrijding Jeugdzorg. 

 

TCS 100 (monitoring nieuwe onderwerpen sociaal domein, op verzoek van de heer 

Bruggeman), komt begin september richting de raad. Toezegging blijft staan. 

 

De toezeggingenlijst zal worden bijgewerkt.  
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7. Rondvraag 

 

Mevrouw Steegman stelt een vraag over AED´s. Hoe is de verdeling tot stand 

gekomen? Wethouder De Roy van Zuidewijn geeft een toelichting op de 

ontwikkelingen. Voor het eind van het jaar wordt een actuele overzichtskaart gemaakt 

die dan ook richting de raad komt.                                                              TSC 103 

De heer Bruggeman stelt een aanvullende vraag over de financiering van de kasten. 

Wethouder De Roy van Zuidewijn reageert. 

 

Mevrouw Steegman stelt vragen over de sociale woningvoorraad. Er zijn scheefwoners 

en er wordt gebouwd voor mensen van buiten Bloemendaal. Wethouder De Roy van 

Zuidewijn geeft een toelichting op de ontwikkelingen. 

Mevrouw Van Vliet stelt een aanvullende vraag over het aantal woningzoekenden. 

Wethouder De Roy van Zuidewijn reageert. De heer Bruggeman verwijst naar de 

behandelde Woonvisie en stelt een aanvullende vraag over het aantal Bloemendalers 

dat staat ingeschreven om in IJmond en Haarlem een huis te vinden. Wethouder De 

Roy van Zuidewijn zegt toe erop terug te komen bij de verdere uitwerking.   TSC 104 

Mevrouw Faas stelt een aanvullende vraag over het genoemde percentage. Wethouder 

De Roy van Zuidewijn reageert. 

 

Mevrouw Van Vliet stelt vragen over rubberkorrels. Wethouder De Roy van Zuidewijn 

geeft aan het rapport van de Vereniging Sport en Gemeenten af te willen wachten. 

 

Mevrouw Van Vliet stelt een vraag over de huurverhoging. 

Wethouder De Roy van Zuidewijn geeft een toelichting op de ontwikkelingen en geeft 

aan dat de landelijke circulaire wordt gevolgd.  

Mevrouw Faas had ook een vraag ingediend over de huurverhoging en stelt een 

aanvullende vraag. Waarom volgt de gemeente de circulaire? Wethouder De Roy van 

Zuidewijn geeft een toelichting op de overwegingen. 

 

Mevrouw Faas stelt een vraag over het kwartaalrapportage Jeugdwet. Er is een brief 

gestuurd hierover. Is het een idee om de afslag een maand later te hebben? Dan is de 

volledigheid van de kosten beter in beeld. Wethouder De Roy van Zuidewijn geeft aan 

dat ze het een goed voorstel vindt en neemt dit graag over. 

 

Mevrouw Faas stelt een vraag over het WMO budget. Is onderzocht wat de oorzaak is 

van de overschrijding? Wethouder De Roy van Zuidewijn geeft aan dat het niet 

onderzocht is. Wel is een toename te constateren. Hoe houdt de wethouder vinger aan 

de pols? Wethouder De Roy van Zuidewijn licht toe dat de ontwikkelingen in de gaten 

worden gehouden. 

 

Mevrouw Faas stelt een vraag over het overleg VNG met de minister over kosten WMO. 

Wethouder De Roy van Zuidewijn geeft aan dat de wet van kracht wordt per 1 januari 

2020. Het wordt opgenomen in de verordeningen en beleidsregels. Dit jaar is een 

overgangsjaar. 
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De heer Bruggeman stelt een vraag over leerling- en WMO-vervoer. Wethouder De Roy 

van Zuidewijn geeft een toelichting op de stand van zaken. 

 

Meningsvorming 

 

8. Maatschappelijk verantwoord inkopen – Social Return On Investment 

 

     De commissie reageert en stelt vragen. Wethouder De Roy van Zuidewijn en de  

     ambtelijke ondersteuning reageren. Mevrouw Van Vliet geeft aan dat in de  

     samenvatting van de bijgevoegde nota wordt gesproken over beleid 2015-2018.  

     Waarom is dat? Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe dit na te gaan en er op  

     terug te komen.                                                                                     TCS105                                                                                                

     De heer Van de Kerke vraagt welke aanbestedingsprojecten er spelen? Om welke  

     projecten gaat het in de periode 2020-2023? Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe  

     dit uit te zoeken en er schriftelijk op terug te komen.                                 TCS 106 

 

     Na enige discussie besluit de commissie unaniem dat het voorstel als hamerpunt naar  

     de raad van 4 juli gaat. 

 

Informatie en oriëntatie 

 

9.  Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

 

     Wethouder De Roy van Zuidewijn geeft aan dat er informatie is vanuit STOPOZ. Er  

     wordt een tekort op de begroting verwacht van ongeveer 365.000 euro. Er komt  

     hierover nog een Collegebrief richting de raad. In september komen er antwoorden  

     over het tekort en dan komt het terug in de commissie Samenleving.         TCS 107 

 

10.  Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:17 uur. 


