
Commissie Samenleving  
 

 

 

Concept besluitenlijst vergadering 
 

 

DATUM WOENSDAG 2 SEPTEMBER 2020 20:00 

Online https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Commissie-Samenleving/2020/02-

september/20:00 
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(Zelfstandig Bloemendaal), mevrouw Gamri (PvdA), de heer Harder (VVD), mevrouw Robbers 

(VVD), mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal), mevrouw Steegman (VDB), mevrouw van 

Vliet (GroenLinks), mevrouw Voorham (D66) 

Afwezig De heer Bruggeman (CDA) 

Collegeleden Wethouder De Roy van Zuidewijn, Wethouder Heijink 

Voorzitter de heer Schell 

Griffier mevrouw Kroonenberg 

 

 

1. Opening en bericht van verhindering 
De voorzitter opent deze eerste vergadering na het reces en heet de aanwezigen welkom. 

 

 Mevrouw Attiya Gamri is vanavond voor het eerst als commissielid namens de PvdA aanwezig en wordt van harte 

welkom geheten. 

 Mevrouw Gamri laat de commissie weten dat zij werkzaam is binnen de jeugdzorg, als directeur van de William 

Schrikkergroep. Onder agendapunt 4 zal Kenter besproken worden, dit betreft jeugdhulpverlening. Aangezien dit 

niet gaat over jeugdzorg, is hier geen sprake van belangenverstrengeling. 

 

Bericht van verhindering Vervangen door: 

De heer Bruggeman (CDA) n.v.t. 

 

2. Vaststellen van de agenda 
De heer van de Bunt (LB) meldt dat hij voor agendapunt 6 wordt vervangen door de heer Heukels (LB). 

 

De heer van de Bunt (LB) doet het ordevoorstel, om agendapunt 5 over het IHP nu van de agenda af te voeren, en het 

IHP als beleidsstuk te agenderen voor de volgende cyclus, zodat het stuk ter meningsvorming besproken kan worden, 

en niet ter informatie en oriëntatie. Hij licht dit voorstel toe. 

 

De voorzitter peilt de meningen over dit ordevoorstel van de heer van de Bunt, en komt tot de conclusie dat 

agendapunt 5 nu op de agenda blijft staan, en dat Liberaal Bloemendaal wellicht met een initiatiefvoorstel komt. 

 

Voor het overige stemt de commissie in met de agenda. 

 

3. Inspreken in de commissie 
1. De heer Stijn de Geus, namens stichting Blekersveldgroen, m.b.t. punt 6) Voortgang noodhuisvesting 

statushouders 
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4. Lokale steun Kenter Jeugdhulp (Meningsvorming) 
Op 19 mei 2020 zijn de commissieleden per brief op de hoogte gesteld van de financiële situatie bij Kenter Jeugdhulp 

en heeft het college aangegeven hoe verder te gaan en met welk oogmerk. Het college stelt voor om eenmalig een 

bedrag beschikbaar te stellen, onder de voorwaarde dat andere gemeenten een vergelijkbaar besluit nemen. 

 

Bij het collegevoorstel zit één stuk met financiële analyse (met bijlagen), dat als ‘geheim’ is aangemerkt. Dit stuk kan 
niet in de openbaarheid besproken worden. Mocht de behoefte bestaan om dit stuk te bespreken, moet er achter 

gesloten deuren vergaderd worden. De voorzitter peilt of hier behoefte aan is, dit blijkt er niet te zijn. 

 

 De heer van de Bunt (LB) meldt dat hij niet kon deelnemen aan de regionale digitale sessie over Kenter, en de link 

niet werkte die vanmiddag via het griffiebericht werd toegestuurd om de sessie terug te luisteren. Hierdoor én door 

de geheimhouding heeft de heer van de Bunt weinig kennis van de situatie kunnen nemen. 

 Mevrouw Robbers (VVD) heeft wel deelgenomen aan de regionale digitale sessie en is niet zeker over welke stukken 

en informatie nu wel of niet gesproken mag worden in de openbaarheid. 

 De heer Harder (VVD) stelt voor dat de wethouder nog eens precies uitlegt wat geheim is. Als er dan nog twijfel is, is 

het wellicht beter om besloten te vergaderen, zodat de commissieleden zichzelf in bescherming kunnen nemen. 

 

Wethouder de Roy van Zuidewijn licht de geheimhouding nog eens toe. Er wordt in de openbaarheid vergaderd. 

 

De fracties reageren op het raadsvoorstel. 

 

Wethouder de Roy van Zuidewijn reageert (1 en 2): 

 De problemen bij Kenter zijn ontstaan toen opeens op een andere manier gewerkt moest worden. Er moest tijd 

geschreven gaan worden, op basis waarvan gefactureerd kon worden. Die overgang verliep niet vlekkeloos. Er is 

onderzoek gedaan of de tarieven passend zijn, er kwam een verbeterplan en er kwam een plan van aanpak. Te zien 

is dat het nu beter gaat. Er is vertrouwen dat het goed komt met Kenter. 

 Over het verschil tussen 2 miljoen (gemeente) en 1,6 miljoen (jeugdautoriteit): de gemeente had iets royaler 

begroot dan de jeugdautoriteit. Het verschil zit in bv vastgoed dat al dan niet verkocht kan worden, en ruimere of 

minder ruime liquiditeit. 

 Haarlem heeft een voorschot betaald, Bloemendaal niet. Er is een schuld aan Haarlem, niet aan Bloemendaal. 

 Gemeenten en Kenter kwamen er niet uit, daarom is de jeugdautoriteit hierin betrokken. 

 In de financiële werkgroep van de jeugdautoriteit zitten controllers die er bovenop zitten, de liquiditeit maandelijks 

monitoren etc. Er zijn nu allerlei waarborgen ingebouwd die ervoor moeten zorgen dat dit goed blijft gaan, maar ook 

dat gemeenten onmiddellijk een melding krijgen op het moment dat het niet goed zou (dreigen te) gaan. 

 De verbetering in de bedrijfsvoering wordt nauwlettend gemonitord door de regionale stuurgroep, hierover wordt 

maandelijks gerapporteerd en worden zo nodig door onze gemeente ook vragen gesteld. De wethouder zit zelf niet 

in de stuurgroep, maar er zit wel een Bloemendaalse ambtenaar in de ambtelijke stuurgroep. 

 Er is binnen onze regio geen alternatief voor het grote aantal kinderen (5000 in de regio, 77 uit Bloemendaal) dat 

door Kenter wordt behandeld en voor de specifieke vormen van jeugdhulp die Kenter biedt. 

 De kwaliteit van de zorg heeft nooit ter discussie gestaan, men is tevreden over de zorg die wordt geleverd. 

 Van belang bij deze kwestie zijn niet alleen de kinderen die hulp moeten ontvangen, maar ook alle medewerkers. 

 

Conclusie: de wens vanuit de commissie is om regelmatig rapportages te ontvangen en dit onderwerp regelmatig te 

agenderen in de vergadering (punt voor de agendacommissie). 

 

Advies aan de raad: als hamerstuk naar de raadsvergadering op 17 september 2020. 

 

5. Integraal Huisvestings Plan 2018-2034 (A23 LIS 2-7, geagendeerd op verzoek van de heer 

Slewe) (Informatie en oriëntatie) 
 

Mevrouw Faas licht namens de fractie van Zelfstandig Bloemendaal het verzoek tot agendering van dit stuk toe. Het 

IHP komt zeer regelmatig ter sprake, daarbij wordt telkens gezegd dat het is vastgesteld. Volgens diverse fracties is 

door de raad niets vastgesteld. De intentie met deze agendering is voor dit moment primair om dit te bespreken. 
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ZB sluit zich aan bij Liberaal Bloemendaal om met een initiatiefvoorstel te komen. Wat ZB betreft zal dit behelzen dat 

het IHP integraal zal worden behandeld binnen commissie en raad. In het IHP zelf staat dat het wordt voorgelegd ter 

besluitvorming aan college én raad. ZB wil kijken naar wat er in het IHP staat en wil dat kunnen beoordelen. 

 

 De heer van de Bunt (LB) wil dat de raad duidelijk sturing (en bijsturing) kan geven aan beleid en evaluatie van het 

IHP. En niet de uitvoering overlaten aan het college via begroting en kadernota.  

 Naar de overtuiging van de heer Harder (VVD) is door de raad bewust het besluit genomen om het IHP voor 

kennisgeving aan te nemen en de investering in de scholen jaarlijks te bezien. Er kan ook geamendeerd worden. 

 Mevrouw Roos (HvB) heeft vooral behoefte aan een andere presentatie: niet zoals nu als bijlage bij de begroting, die 

in zijn geheel geaccordeerd moet worden, maar dat iedere investering eerst voorgelegd wordt aan de raad. 

 Mevrouw Steegman (VDB) stelt dat het IHP een te groot, log ding is, te veel onderhevig aan veranderingen. Er moet 

meer transparantie komen en concreter per investering bezien kunnen worden wat er moet gebeuren. 

 Mevrouw van Vliet (GrL) heeft de indruk dat er een verschillend beeld bestaat over wat het IHP is, zij heeft het idee 

dat het een levend document is waar ieder jaar naar gekeken moet worden. Dit zou zij graag bevestigd zien. 

 

Wethouder Heijink geeft zijn reactie: 

 Op 8 maart 2018 is door de vorige raad het volgende besluit genomen: 1) kennis te nemen van het IHP, 2) het IHP te 

beschouwen als strategisch kader voor het beleid met betrekking tot onderwijshuisvesting, 3) opdracht te geven om 

een afweging en een voorstel te maken met inachtneming van de totale financiële positie van de gemeente, ten 

aanzien van de financiële gevolgen van het IHP voor de begroting 2019 en verder. 

 Het college heeft in 2019 een brief geschreven, waarin de conclusie was dat aan het IHP (dat een periode van 16 jaar 

bestrijkt) in afwachting van komende veranderingen in relevante wet- en regelgeving, voorlopig geen uitvoering te 

geven aan het IHP vanaf 2023, maar dat uitvoering dient te worden gegeven aan de vierjarenschijf 2019-2022. 

 In de praktijk betekent dit dat er ieder jaar bij de begroting worden opgenomen: 1) de beoogde last die de uitvoering 

van het IHP betekent voor de begroting van het komende jaar, 2) de investeringen die gedaan moeten worden (in 

een aparte bijlage). Dat wordt aan de raad aangeboden. Vorig jaar is die investering zo goed bevonden. 

 Het voorstel dat nu in de begroting zit is conform het besluit uit 2018. Als de raad het anders wil, kan deze dat 

kenbaar maken. Inderdaad is het zo dat met het goedkeuren van een bedrag aan investeringen, de financiële 

consequenties daarvan (afschrijving, rentelast) betrekking hebben op volgende jaren. 

 

 Mevrouw Faas (ZB) weet niets van een besluit waarin is gezegd dat dit elk jaar in de begroting wordt opgenomen. 

Waarop baseert de wethouder zich? De wethouder leest daarop nog eens punt 3 van het besluit uit 2018 voor. 

 Mevrouw Roos (HvB) is van mening dat de wethouder het besluit uit 2018 op een manier interpreteert waarmee de 

raad en vooral de oppositie buiten spel gezet worden. Zij interpreteert dat besluit anders. 

 Mevrouw Gamri (PvdA) begrijpt uit deze bespreking dat het IHP inhoudelijk niet door de raad is besproken, er geen 

debat over heeft plaatsgevonden. Een stuk dat 13 miljoen behelst hoort naar haar mening besproken te worden. 

 De heer Harder (VVD) verzet zich tegen deze beeldvorming. Dat besluit van de raad uit 2018 is genomen vanuit de 

context van een financiële doorkijk. Het is uitvoerig behandeld, een aantal van de commissieleden was zelf daarbij. 

 

Wethouder Heijink kijkt met belangstelling uit naar het initiatiefvoorstel. 

 

6. Voortgang noodhuisvesting statushouders (Standaard op agenda) 
Leden van de commissie Grondgebied konden deelnemen aan deze bespreking, maar er waren geen aanmeldingen. 

Zoals aangekondigd, neemt de heer Heukels (LB) voor dit punt de plaats in van de heer van de Bunt (LB). 

Onlangs is een brief toegestuurd waarin stand van zaken en vervolg uiteengezet worden, deze brief zit bij de stukken. 

 

Wethouder de Roy van Zuidewijn licht de voortgang toe (1): 

 Vlak voor de zomervakantie heeft de raad de wethouder met het amendement ‘op pad gestuurd’ om noodwoningen 

neer te zetten op een locatie waarover het college een definitieve beslissing moest nemen. Daarnaast moest zo 

spoedig mogelijk worden doorgegaan met de voorbereiding van Blekersveld voor definitieve woningbouw. 

 Het college heeft hierop de keuze gemaakt voor Blekersveld als definitieve locatie om tijdelijke woningen neer te 

zetten, omdat de raad ook aangaf positief te staan tegenover permanente woningen op Blekersveld. 
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 Dit stuk grond is in eigendom van de gemeente. Er is sprake van vervuilde grond, de locatie is beperkt toegankelijk. 

Er is voortvarend aan de slag gegaan met het uitvoeren van een onderzoek naar de vervuiling van de grond. Naar 

verwachting zijn binnen twee weken de uitslagen hiervan bekend, dan is ook bekend wat nodig is voor de sanering. 

 De eerste bewonersavond heeft plaatsgevonden. Wegens corona was deze avond beperkt toegankelijk, mensen 

moesten zich vooraf aanmelden. Vanwege de vele aanmeldingen is besloten een tweede avond te organiseren. 

 Bewoners geven aan dat zij zich door deze beslissing overvallen voelen en zich zorgen maken over bv de 

verkeersveiligheid, de leefbaarheid, mogelijke disbalans in de wijk, de luchtkwaliteit en geluidshinder. 

 Het college begrijpt die zorg en neemt deze serieus. Deels kan hier iets aan gedaan worden en gaat het college 

hiermee aan de slag. Maar wat betreft de locatiekeuze is er geen ruimte voor inspraak van omwonenden. 

 Dat dit lastig is voor bewoners begrijpt het college heel goed. Er moet uiteindelijk een zorgvuldig participatietraject 

plaatsvinden voor wat betreft de permanente woningen. De bewoners worden zo goed mogelijk geïnformeerd. 

 Er is gekeken hoe het aantal woningen zo beperkt mogelijk te houden, realisatie van 60 woningen wordt nu beoogd. 

 Het college heeft gemengde bewoning voor ogen met statushouders en regulier woningzoekenden, maar met het 

oog op de deadline (31/12) wil het college in ieder geval zorgen dat de statushouders daar nu gehuisvest worden. 

 De 60 tijdelijke woningen kunnen geplaatst worden volgens een reguliere of uitgebreide procedure. Welke 

procedure gevolgd moet worden is afhankelijk van de plaats waar gebouwd wordt en het aantal woningen. 

 Men achtte het niet haalbaar 60 tijdelijke woningen daar ineens te realiseren o.g.v. een reguliere procedure. Men 

volgt voor de eerste 30 woningen de reguliere procedure, voor de tweede 30 woningen de uitgebreide procedure. 

 Wie gaat de woningen plaatsen en beheren? Met die vraag is het college nog bezig. Is de woningcorporatie de ideale 

partner of een ontwikkelaar met ervaring op dit gebied? Daarover moeten nog beslissingen genomen worden. 

 

De fracties reageren op de update van de wethouder. 

 

Wethouder de Roy van Zuidewijn reageert op gestelde vragen (2): 

 Voor de wethouder was het amendement duidelijk, zij kan het niet anders lezen dan dat het aan het college was om 

te kiezen voor een locatie. En ook om zo spoedig mogelijk het participatietraject te starten. 

 Half augustus is de beslissing voor Blekersveld genomen. Onmiddellijk na de zomervakantie is de participatie gestart 

met bewonersavonden, gesprekken met bewoners en Stichting Blekersveld Groen, et cetera. 

 Participatie is voor de wethouder het gesprek aangaan, over en weer naar elkaar luisteren. Maar participatie kent 

ook zijn beperkingen. Over de locatiekeuze is geen participatie mogelijk, over de verder invulling is dit wel mogelijk. 

 Er zijn 68 statushouders te huisvesten dit jaar, 28 daarvan worden door de woningcorporaties gespreid gehuisvest. 

Er is gekeken naar een locatie waar gemengd gewoond kan worden, omdat dat de integratie ten goede kan komen. 

 Het college wilde in eerste instantie met de Raad gezamenlijk komen tot een locatie. De Zomerzorgenlaan is 

voorgesteld, daarna de Westelijke Randweg. De raad zag bezwaren bij beide locaties. Dennenheuvel bleek ook geen 

optie. Dit heeft tijd gekost. Zo zijn wij nu aangekomen bij Blekersveld. 

 Wethouder de Roy van Zuidewijn zegt toe om nog eens alle redenen op een rij te zetten waarom het parkeerterrein 

bij het gemeentehuis niet geschikt werd bevonden, en zal die lijst toesturen. (ZB) TCS 157 

 Overeind blijft staan dat op Blekersveld permanente woningbouw zal worden gerealiseerd, waarvoor tijdig een 

zorgvuldig participatietraject gestart zal worden. Bij de plannen voor permanente bouw is participatie mogelijk zoals 

dit bv ook bij Vitaal Vogelenzang is gegaan. Nu is die tijd er niet. Dit onderscheid wil de wethouder benadrukken. 

 De wethouder zou er moeite mee hebben terug te moeten naar de provincie omdat het Bloemendaal niet lukt. 

 Bewoners worden uitgenodigd in gesprek te gaan met de wethouders, op de bewonersavond of daarbuiten. 

 Er is geen paniek, er wordt zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan, men laat zich goed informeren. Onnodige onrust 

in buurten zit niemand op te wachten, maar is ook niet altijd te voorkomen. Er blijft wel sprake van een tijdsdruk. 

 De wethouder was onder de indruk van het betoog van mevrouw Gamri (PvdA) en dankt haar daarvoor. Dit 

benadrukt ook het belang van de communicatie met de omwonenden. Bij Dennenheuvel was er aanvankelijk ook 

weerstand, maar was het draagvlak en de inzet van omwonenden uiteindelijk heel groot. Dat is het voorbeeld. 

 Er is gekeken naar de succesfactoren bij Dennenheuvel. Eén daarvan was het aanstellen van een huismeester als 

aanspreekpunt voor zowel omwonenden als bewoners. Daarom wordt één woning daarvoor gereserveerd. 

 Het voordeel van Blekersveld boven andere locaties, is dat het stuk grond in eigendom is van de gemeente en groot 

genoeg is om daar 60 woningen op te kunnen plaatsen. Het is bovendien goed bereikbaar, er hoeft ook niets 

afgebroken te worden. Van de locaties die zijn onderzocht, bleek Blekersveld de meest geschikte locatie. 
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 De wethouder vraagt zich af of een locatie mogelijk zou zijn binnen onze gemeente die voldoet aan alle eisen en 

waar de omwonenden geen bezwaar zouden hebben. 

 Bloemendaal heeft een aantal statushouders toegewezen gekregen die alleenstaand zijn, maar dit betreft ook 

vaders die in afwachting zijn van gezinshereniging. Hierover zal gesproken worden met omwonenden en COA. 

 Woningbouwtrajecten duren in Bloemendaal over het algemeen zo’n 7 tot 12 jaar. Mocht dit heel voortvarend gaan 

en over 7 jaar gestart kunnen worden met permanente bouw, moet op dat moment gekeken worden of de tijdelijke 

woningen herplaatst worden, of wellicht de woningen opgenomen kunnen worden in het complex. 

 Het participatietraject moet stevig neergezet gaan worden, daarvoor is men nu op zoek naar een professional. 

 Wethouder de Roy van Zuidewijn zegt toe om een memo op te stellen waarin gedetailleerd wordt beschreven hoe 

de participatie voor Blekersveld zal plaatsvinden. (D66) TCS 158 

 Bij iedere locatie die vrijkomt van de woningcorporaties wordt gekeken of deze geschikt zijn voor het huisvesten van 

statushouders. Als dat zo is, worden daar statushouders geplaatst. 

 Het college is nog bezig te kijken wie de woningen gaat plaatsen (woningcorporatie of projectontwikkelaar), maar 

plaatsing en beheer van de woningen zal op eigen kosten gebeuren. De grond wordt voor een symbolisch bedrag in 

gebruik gegeven. Het kostenplaatje voor de sanering is afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek. Deze 

kosten worden uiteindelijk doorberekend aan de projectontwikkelaar die de permanente woningen daar gaat 

bouwen. Dat wordt dus een vordering op de balans. 

 

In verband met het late tijdstip verlaten mevrouw Robbers, mevrouw Gamri, mevrouw Roos en mevrouw Steegman de 

vergadering. Hiertoe wordt de vergadering kort geschorst. 

 

7. Bestuurlijke termijnagenda commissie samenleving (BTA) 
Geen opmerkingen. 

 

8. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 
Geen opmerkingen. 

 

9. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie 
Voorzitter: een dezer dagen krijgt u een mail op welke wijze u de evaluatie van het voorzitterschap zou willen zien. 

 

10. Mededelingen College van B&W 
Wethouder de Roy van Zuidewijn meldt dat zij vandaag een overleg had van de stuurgroep doelgroepenvervoer, en 

dat is overgegaan naar de regiorijder. De overgang naar het nieuwe schooljaar is dit jaar weer beter verlopen. 

 

11. Vaststellen van het verslag van de vergadering van 17 juni / 24 juni 2020 
Ongewijzigd vastgesteld. 

 

12. Lijst van toezeggingen door het College 
 

Nummer Besluit 

TCS 116 Aanhouden: gestreefd wordt naar beantwoording binnen 2 weken. 

TCS 132 Afvoeren: bespreking van Kenter deze vergadering geeft voldoende informatie. 

TCS 138 Afvoeren: beantwoord met collegebrief 

TCS 139 Afvoeren: beantwoord met collegebrief 

TCS 140 Verwijderen van de lijst 

TCS 141 Aanhouden: hierover komt nog een aanvullende collegebrief op korte termijn 

TCS 142 Afvoeren: beantwoord met collegebrief en aanvullende e-mail 

TCS 143 Afvoeren: minimabeleid staat niet meer ter discussie 

TCS 144 Afvoeren: beantwoord met aanvullende mail 

TCS 145 Afvoeren: collegebrief ter beantwoording vandaag gestuurd met extra griffiebericht. 

TCS 146 Afvoeren: collegebrief ter beantwoording vandaag gestuurd met extra griffiebericht. 
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TCS 147 Aanhouden 

TCS 148 Aanhouden 

TCS 149 Aanhouden: is vanavond ter sprake gekomen, wethouder is er nog mee bezig 

TCS 150 Afvoeren: collegebrief ter beantwoording vandaag gestuurd met extra griffiebericht. 

TCS 151 Afvoeren: beantwoord met collegebrief 

TCS 152 Afvoeren: beantwoord met collegebrief 

TCS 153 Aanhouden 

TCS 154 Aanhouden 

TCS 155 Aanhouden 

TCS 156 Afvoeren: beantwoord met toelichting door de wethouder tijdens deze vergadering  

 

13. Rondvraag 
Er waren vragen aangekondigd door mevrouw Roos (HvB), maar aangezien zij inmiddels de vergadering heeft verlaten 

in verband met het late tijdstip, kunnen deze vragen niet gesteld worden. 

 

14. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. 
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