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Aanwezig de heer Bruggeman (CDA), de heer van de Bunt (LB), mevrouw Faas (Zelfstandig 

Bloemendaal), de heer Harder (VVD), de heer Koster (PvdA), de heer Kruijswijk 

(GroenLinks), mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal), mevrouw Robbers (VVD), 

mevrouw Steegman (VDB), mevrouw Voorham (D66) 

Collegeleden Wethouder De Roy van Zuidewijn, Wethouder Heijink 

Voorzitter de heer Schell 

Griffier mevrouw Kroonenberg 

 

 

Heropening van de vergadering en bericht van verhindering 
De voorzitter heropent de vergadering (als voortzetting van de vergadering op 17 juni die geschorst moest worden 

i.v.m. tijdgebrek), en heet de aanwezigen welkom. 

 

Bericht van verhindering Vervangen door: 

Dhr van de Kerke (PvdA) Dhr Koster 

Mw van Vliet (GroenLinks) Dhr Kruijswijk 

 

5. Begroting Paswerk (meningsvorming) 
 

Voorliggende vraag is of dit punt als hamerpunt door mag naar de Raad.  

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

 

Fractie Commissielid HAMERPUNT? 

CDA Dhr Bruggeman JA 

LB Dhr van de Bunt JA 

Hart voor Bloemendaal Mw Roos JA 

VVD Mw Robbers JA 

PvdA Dhr Koster JA 

GroenLinks Dhr Kruijswijk JA 

VDB Mw Steegman JA 

D66 Mw Voorham JA 

Zelfstandig Bloemendaal Mw Faas  

 

Wethouder de Roy van Zuidewijn reageert: 

 De complimenten voor Paswerk worden meegenomen naar de vergadering met Paswerk de volgende ochtend 

(donderdag 25 juni). 

 De wethouder beantwoordt vragen over: 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Commissie-Samenleving/2020/17-juni/20:00
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- Corona-crisis: heeft grote impact gehad i.v.m. de kwetsbare groep waarmee gewerkt wordt. 

- Locatie Cruquius: de locatie werd te groot omdat de instroom stopte, delen zijn verhuurd, dat loopt goed en is ook 

een inkomstenbron. Er is veel ontwikkeling: de locatie daarnaast wordt bv ontwikkeld voor woningbouw. 

- Participatiebedrijf: gesprekken over welke vorm dit moet krijgen zijn gestart, bevinden zich nog in een pril stadium. 

 De wethouder zegt toe de vragen van de commissie over de financiële gevolgen van de coronacrisis, de oplopende 

afschrijving de komende vier jaar, en de stand van zaken rond de mogelijke verkoop van de locatie Cruquius, mee te 

nemen naar de vergadering met Paswerk op 25 juni en de commissie schriftelijk op de hoogte te stellen van de 

antwoorden. TCS 148 

 De wethouder zal de commissie op de hoogte te houden van de stand van zaken rond het komen tot een 

participatiebedrijf, op verzoek van dhr Bruggeman (CDA) wordt dit op de BTA meegenomen. 

 

6. Brief met opmerking over Jeugdzorg (A12, LIS 30 januari 2020, geagendeerd op verzoek 

van mevrouw Roos) (informatie en oriëntatie) 
 

Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) 

 Twee maatregelen van kinderbescherming: de ondertoezichtstelling (OTS) en de uithuisplaatsing (UHP). 

- OTS: stijging van 5 kinderen (2015) naar 33 kinderen (2019) / 8.000 euro per kind per jaar 

- UHP: geen cijfers beschikbaar / 60.000 euro per kind per jaar 

 Vragen hierbij: 

- Hoe wordt de UHP bijgehouden; waarom zijn hier geen cijfers voor beschikbaar? 

- OTS stijging in aantal kinderen is aanzienlijk, is daar een verklaring voor? 

- Met welke cijfers is rekening gehouden in de begroting? 

- Briefschrijfster heeft het over OTS/UHP als noodmaatregel, wat kan de gemeente doen om dit te voorkomen? 

- De briefschrijfster doet hiertoe suggesties/aanbevelingen, hoe is de reactie van de wethouder daarop? 

 

Vragen / opmerkingen overige commissieleden: 

 De heer Koster (PvdA): In hoeverre herkent het college zich als gemeente Bloemendaal in deze brief? 

 De heer Bruggeman (CDA): Is dit meegenomen in het onderzoek over de overschrijdingen in de jeugdzorg (dat zou 

wel zo moeten zijn)? Is dit een Bloemendaalse casus, of betreft dit een landelijke brief? 

 Mevrouw Robbers (VVD): Wij zouden de kwaliteit van de GI s Ge ertifi eerde I stelli ge  in het oog kunnen 

houden door na te gaan hoeveel gegronde klachten er zijn ingediend voor kinderen uit de gemeente Bloemendaal. 

Heeft de wethouder hier zicht op? We zien een toename van het aantal OTS-en, het voortraject loopt vaak via het 

CJG. Moeten wij nog meer op de preventie inzetten om een toename van het aantal OTS-en te voorkomen? 

 

Wethouder de Roy van Zuidewijn reageert: 

 Het onderwerp is van belang en het college heeft ook haar zorg hierover, maar de rol van de gemeente hierin is 

beperkt. De gemeente heeft er geen rol in wanneer besloten wordt tot een OTS of UHP. 

 Wél zet de gemeente in het kader van preventie in op vroegtijdig signaleren en behandelen, om excessen zo veel 

mogelijk te voorkomen. 

 De wethouder heeft begrepen dat dit een landelijke brief betreft.  

 In de schriftelijke reactie van het college, zijn aantallen genoemd van zowel OTS, als UHP. 

 Hoe het komt dat het aantal OTS-en is gestegen: dit onderwerp is met veel privacyregels omgeven. In zijn 

algemeenheid kan gezegd worden dat dit met enige regelmaat te maken heeft met vechtscheidingen.  

 Er zijn klachten ingediend tegen gezinsvoogden, maar de wethouder is alleen bekend met een casus waarbij de 

klacht ongegrond is verklaard. 

 Als uit de klachtenregeling duidelijk wordt dat iets niet functioneert, wordt daarop gehandeld.  

 De wethouder doet de toezegging uit te zoeken hoeveel gegronde klachten er zijn ingediend voor kinderen uit de 

gemeente Bloemendaal (verzoek VVD).  TCS 149 

 De gemeente heeft gesprekken met uitvoerende organisaties, waarbij de gezamenlijke verantwoordelijkheid 

benadrukt wordt om kritisch te blijven kijken naar behandelingen en deze te blijven optimaliseren. De suggesties die 

in de brief worden gedaan, zijn instrumenten die in een dergelijk proces thuishoren.  

 De wethouder gaat er van uit dat deze suggesties meegenomen worden in dit reguliere proces, maar zegt toe dit nog 

eens goed na te zullen gaan (verzoek Hart voor Bloemendaal). TCS 150 
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 Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) vraagt van de wethouder de toezegging te doen om te beantwoorden 

hoeveel kinderen een UHP hebben gehad in de gemeente Bloemendaal, inclusief de bijbehorende kosten. 

 

7. C14 Jaarverslag Sociaal Domein (LIS 16-4, op verzoek van mevr. Roos) (informatie en 

oriëntatie) 
 

Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) 

 Dit stuk geeft inzicht in het werk dat gedurende het jaar 2019 is gedaan is, wat zowel in inhoudelijk -, als financieel 

opzicht belangrijk is. Het stuk ziet er goed uit, dank hiervoor. 

 De focus lag op het hoofdstuk Taak eld, sa e kra ht e  urgerparti ipatie . Elf categorieën worden genoemd 

(pagina 18) waaraan geld besteed wordt, jaarlijks in totaal 1,5 a 1,6 miljoen euro - bestaande uit ruim honderd 

verschillende subsidie- en geldstromen. Al die geldstromen maakt het ondoorzichtig. 

 Vragen hierbij: 

- Opvang statushouders: begroot 153.000 euro, uitgegeven 20.000 euro. Maatschappelijke begeleiding 

statushouders: begroot 26.000 euro, uitgegeven 26.000 euro. Hoort dit hier nu echt thuis? 

- Subsidie Veilig Thuis: bijna 240.000 euro. Dit voert Bloemendaal uit samen met diverse andere gemeenten. Die 

subsidie gaat nog eens met 80.000 euro omhoog. Wat gebeurt daar precies, vanwaar die verhoging? 

- Verzoek om uitleg/overzicht van de wethouder van alle subsidies, wat er nu precies begroot is voor wat. 

 

Vragen / opmerkingen overige commissieleden: 

 De heer Kruijswijk (GroenLinks): Gemist worden hier en daar aantallen, klanten, doorlooptijden, aanvragen en ook 

financiële kengetallen. 

 De heer Koster (PvdA): Graag dit stuk ieder jaar toegestuurd krijgen en behandelen in de commissie. Mevrouw Roos 

(Hart voor Bloemendaal) in aansluiting hierop: verzoek dit stuk op te nemen op de BTA. 

 De heer Bruggeman (CDA): verzoek om betrokken te worden bij de evaluatie van het nieuwe CJG. 

 Mw Faas (Zelfstandig Bloemendaal): De gemeente Laren gaat landelijk het verzet bundelen van kleine en 

middelgrote gemeenten tegen een tekortschietend budget op het sociaal domein. Doel is om dit signaal gezamenlijk 

af te geven aan Den Haag. Hoe staat het college hier tegenover? 

 

Wethouder de Roy van Zuidewijn reageert: 

 De wethouder vindt het een goed idee om dit plan jaarlijks te agenderen (op verzoek van mw Roos op de BTA). 

 De wethouder zegt toe schriftelijk terug te komen op de gestelde financiële vragen door mw Roos (Hart voor Bl): 

- Opvang statushouders en maatschappelijke begeleiding statushouders: hoort dit hier thuis? 

- Subsidie Veilig Thuis: de subsidie is al behoorlijk, maar gaat nog eens met 80.000 euro omhoog, waarom? 

- Verzoek om uitleg/overzicht van alle subsidies, wat er nu precies begroot is voor wat. TCS 151 

 Er zijn tekorten op het sociaal domein, daar is onderzoek naar gedaan door Significant. Mogelijke oorzaken zijn 

daaruit naar voren gekomen, aan de hand daarvan zijn maatregelen genomen. 

 Er wordt met name ingezet op preventieve maatregelen op diverse gebieden. We zien daarmee een toename in de 

kosten, maar de effecten van preventie zijn moeilijk meetbaar. Wij gaan er van uit dat preventie zinvol is.  

 Conclusie is dat Bloemendaal er met de uitgaven die wij doen, relatief gunstig uitkomt ten opzichte van veel 

omliggende gemeenten. Dit neemt niet weg dat we bij uitvoerende organisaties de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid benadrukken om samen de kosten in bedwang te houden.  

 In Haarlem loopt een discussie over het werken met budgetplafonds in de jeugdzorg. In Bloemendaal vinden wij dat 

niet wenselijk. Wij zetten er met de organisaties op in om te voorkomen dat we het punt bereiken dat dit nodig is. 

Ge olg a  zo  plafo d zou zijn: terugkeer van wachtlijsten en zorg moeten weigeren. Dit willen wij niet. 

 Het college sluit zich aan bij het initiatief van de gemeente Laren. 

 De wethouder zegt toe de commissie te informeren over de evaluatie van het nieuwe CJG.  TCS 152 

 

8. Voortgang noodhuisvesting statushouders (standaard op agenda) 
 

Wethouder de Roy van Zuidewijn: 

 Men heeft aangegeven statushouders tijdelijk te willen huisvesten op Dennenheuvel, dat beschikbaar is tot 31 

december 2021. Hierbij wil de wethouder benadrukken dat deze keuze niet zonder consequenties is. 
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- Er is met de omwonenden de uitdrukkelijke afspraak gemaakt dat er vanaf april 2019 geen statushouders meer 

gehuisvest zouden worden. Participatie hierover zou weer opgestart moeten worden.  

- Er wonen op Dennenheuvel o e teel zo   e se . Allee staa de , aar ook oeders et ki dere  a  
buiten onze gemeente. Zij hadden te horen gekregen dat zij daar tot september 2021 konden wonen. De 

gemeente zou in overleg moeten gaan met hen en hun gemeente over uitplaatsing. 

- Met Villex moet in gesprek gegaan worden. 

- De ruimten moeten klaar gemaakt worden voor e o i g, de koste  ko e  op zo  5  euro per o i g.  
 De wens bestaat om in de bestaande huurwoningen statushouders te huisvesten. Dit wordt al uitgevoerd door de 

woningcorporaties. Dit halfjaar zijn al 15 mensen gehuisvest, voor dit jaar nog 13 mensen te gaan. Als wij nu gaan 

verzoeken om voor volgend jaar nóg 10 extra mensen te huisvesten buiten de jaarlijkse taakstelling om, maken de 

woningcorporaties zich zorgen. Het plaatsen vraagt om zorgvuldige voorbereiding en locatiekeuze.  

 Flexibele woningen vinden we lastig, we zouden graag meer sociale woningen binnen onze gemeentegrens hebben, 

we zouden willen dat er op een voortvarende manier gebouwd kan worden.  

 De wethouder is nog steeds van mening dat flexibele woningen nodig zijn, tenzij er nog een mogelijkheid is om op 

korte termijn een groot aantal permanente woningen bij te bouwen 

 De wethouder is benieuwd wat het informeel overleg van de commissieleden donderdag 11 juni heeft opgeleverd. 

 

De heer Koster (PvdA) 

 In het informeel overleg op 11 juni hebben wij alternatieve mogelijkheden verkend. Wat zit er in de pijplijn? Park 

Vogelenzang, Dennenheuvel - waarbij betaalbare woningen in de nieuwe plannen zijn opgenomen. Voldoet dat? 

 Aanvullend kan ook nog ingezet worden op Blekersveld. Daarnaast is er nog de Westelijke Randweg 1: kan er nu wel 

of niet gebouwd gaan worden daar, hoe gaan we verder? En er is nog het parkeerterrein bij het gemeentehuis.  

 

De heer Harder (VVD) 

 In het informeel overleg ontstond een collectief gevoel dat Dennenheuvel als schokdemper kan fungeren: dit zou 1,5 

jaar extra tijd kunnen geven. Dennenheuvel is een succes geweest in het verleden, en kan dat weer worden.  

 Dit is niet zonder gevolgen, maar een groot gedeelte op Dennenheuvel woont antikraak. De tijdelijkheid is bekend. 

 Ruimtelijke aanpassingen zijn niet te realiseren binnen de tijd die ons rest. 

 De enige mogelijkheid die wij hebben is om huurwoningen via de woningcorporaties te realiseren.  

 De VVD blijft voorstander van het realiseren van sociale woningbouw. Goed voorbeeld is het nieuwe Dennenheuvel 

en is ook het project in Bennebroek dat nu even stil ligt. Alleen al bij deze twee gaat het om 100 nieuwe woningen. 

 

Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) 

 Om moeders met kinderen uit Dennenheuvel te zetten die verteld is dat ze daar langer mochten blijven, vinden wij 

onmenselijk. Tenzij met andere gemeenten een passende oplossing gevonden wordt.  

 Bij alles wat we doen, moeten we toch de participatie in. Beloften aan de buurt kan je niet zomaar omheen. 

 De woningcorporatie sprak o er ge orteld zij . Dit is ook een vorm van verdringing. 

 

Mevrouw Steegman (VDB) 

 Van de 120 appartementen op Dennenheuvel, worden 30 antikraak bewoond. De bewoners die daar antikraak 

verblijven, zijn niet de moeders met kinderen. Dit gaat met name om studenten, jongeren. 

 Deze mensen weten dat de woonruimte tijdelijk is. Als hun contract wordt opgezegd (met 3 maanden opzegtermijn), 

krijgen zij door het bedrijf dat hen daar geplaatst heeft, mogelijk weer een andere locatie toegewezen.  

 

Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) 

 Ik krijg graag duidelijkheid van de wethouder. Maar dan nog: een student is ook een mens. Afspraak is afspraak.  

 De kosten voor tijdelijke woningen liggen ergens tussen de 0 en 2 miljoen euro, dit moeten we snel helder krijgen.  

 Wij zijn niet geïnformeerd over de aanbeveling van de Omgevingsdienst IJmond en de GGD. Hoe kan dat?  

 

Mevrouw Voorham (D66) 

 De verwachting bij de wethouder van het informeel overleg van de commissieleden ligt wel erg hoog. 

 We zijn nu allemaal ingrediënten aan het roepen, maar hebben geen kookboek en moeten zien of we hier een 

maaltijd van kunnen maken. We kunnen niet op de bestuurdersstoel gaan zitten, we hebben de expertise niet. 



5 / 7 

 

 Het college heeft al van alles aangeleverd, maar alles stuit op problemen. 

 Wat is hier nog reëel, wat zijn we aan het doen, wat kunnen we nog bereiken? We komen zo niet verder.  

 De wethouder moet hierin de lead blijven nemen. Wij zijn niet bij machte dit vlot te trekken. 

 

De heer Koster (PvdA) 

 In reactie op D66: het college hééft een voorstel gedaan. We hebben er nu drie commissies én een informeel 

overleg over gesproken, ik heb ook een appel op onszelf gedaan om onze verantwoordelijkheid te nemen. 

 Het voorstel ligt er, wij kunnen hierop amenderen met de kennis die wij nu hebben. Kunnen we er zo niet uitkomen?  

 

Mevrouw Voorham (D66) 

 Wij zien de haalbaarheid niet. We zitten in juni, we moeten in december iets hebben. 

 Wij zijn geen voorstander van verdringing: andere bewoners die in de knel komen, tegen de afspraken in. 

 

Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) 

 In reactie op D66: wij doen niet mee aan de informele bijeenkomst, omdat de taak bij het bestuur ligt - niet bij ons. 

 

Mevrouw Faas (Zelfstandig Bloemendaal) 

 Het informeel overleg was een gedachtewisseling, wij hebben zelf ook vastgesteld dat wij geen bestuurder zijn en de 

verantwoordelijkheid nog steeds bij het college blijft liggen. 

 Wij kunnen leven met verdringing van mensen op Dennenheuvel met een antikraak contract en opzegtermijn van 

drie maanden. Met verdringing van niet antikraak-bewoners waarbij een toezegging is gedaan, hebben we moeite. 

 Het gaat niet alleen om statushouders die gehuisvest moeten worden, er is ook nog een wachtlijst. 

 Voor toekomstige sociale woningbouw zou ook naar de kern Aerdenhout gekeken moeten worden.  

 

De heer van de Bunt (LB) 

 De wethouder noemt flexibele woningen nog steeds een optie, maar gezien de kosten lijkt ons dat geen reële optie.  

 We hebben geen sociale woningvoorraad, maar zitten daarbij met toewijzingsbeleid en bijbehorende verdeelsleutel. 

 De VVD oppert een aanpassing van de prestatieafspraken, dat geeft inderdaad armslag voor de komende 1,5 jaar.  

 Kennelijk zijn 30 woningen op Dennenheuvel antikraak, de overige 90 zijn tot 2021 met een vast contract verhuurd? 

 

De heer Bruggeman (CDA) 

 Er zijn twee belangrijke factoren: tijd en geld. We stevenen zo af op ingrijpen van de provincie. 

 Via de woningcorporaties kán, maar doe het gefaseerd. Niet in één keer, zodat verder niemand nog aan bod komt. 

 Neem Dennenheuvel daar in mee, dan hebben we het in ieder geval zelf nog in de hand. 

 Als de mensen dan uit Dennenheuvel vertrekken, is er een breed scala aan mogelijke oplossingen, bv Blekersveld. 

 Het CDA is tot alles bereid, maar éérst uit die tijdsdruk. 

 

Mevrouw Steegman (VDB) 

 VDB is geen voorstander van flexwoningen. 

 Blijven kijken naar bouwlocaties, mogelijk ook meerdere bouwlocaties.  

 De 30 appartementen op Dennenheuvel geven lucht om verder te kunnen kijken. 

 Hoeveel statushouders wonen hier nu al en wáár wonen ze? Ligt de focus te veel op Bloemendaal en Overveen? 

 In hoeverre worden sociale woningen in Bloemendaal toegewezen aan Bloemendalers (en niet bv Haarlemmers)? 

 Het scheefwonen zou hierin ook meegenomen kunnen worden, om ruimte vrij te maken voor statushouders. 

 

De heer Kruijswijk (GroenLinks) 

 We zijn nu een half jaar bezig, het college was niet al te snel, vervolgens komt de Raad er niet uit.  

 We hadden net als het college gehoopt dat de WR1 een oplossing zou zijn, maar daar zijn te veel complicaties. 

 Dennenheuvel is een tijdelijke oplossing, lukt het om voor alle belemmeringen snel een goede oplossing te vinden? 

 Wij vinden ook dat het college in de lead moet zijn, dat moet niet wachten op ons informeel overleg. 

 Vragen voor de wethouder: 

- Hoeveel kosten de verhuizingen van Dennenheuvel, de inrichting, het technisch gereed maken? 

- Hoe zit het precies met die toezegging aan de omwonenden van Dennenheuvel? 
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 Onderdeel van onze oplossingsrichting zijn noodwoningen, er zijn plekken waar die gerealiseerd kunnen worden. 

 

Wethouder de Roy van Zuidewijn reageert: 

 De wethouder vertelt hoeveel bewoners en wat voor soort bewoners nu op Dennenheuvel wonen. 

 Bewoners hebben een brief gekregen in februari met de toezegging dat zij tot juli 2021 daar kunnen blijven, met 

inachtneming van 3 maanden opzegtermijn. Bij uitstroom kan dit sowieso gevuld worden met statushouders.  

- De wethouder zegt toe na te gaan welke bewoners precies die brief hebben ontvangen.  TCS 153 

 Met gemeenten waar deze mensen vandaan komen is afgesproken dat mensen zo nodig herplaatst moeten worden.  

 Als daar statushouders komen, moeten er mensen uit. Er zijn 34 mensen die antikraak wonen. Alleenstaanden zijn 

relatief eenvoudiger te verplaatsen dan gezinnen. Maar er is voor meer mensen huisvesting nodig. 

 Dennenheuvel is een oplossing, maar het is niet zonder haken en ogen. En vervolghuisvesting blijft noodzakelijk. 

 Flexibele woningen: de terugverdienperiode is vijftien jaar, dan zijn ontwikkelaars bereid ze kosteloos te plaatsen. 

 Wij hebben voorstellen onder druk moeten doen, daar wordt het proces niet beter op.  

 De oplossing zal volgens het college flexibele woningen moeten behelzen. Het college is vóór ontwikkeling van het 

Blekersveld. Omwonenden zullen niet staan te juichen. 

 De wethouder heeft een besluit van de Raad op 2/7 nodig, om Dennenheuvel aan te wijzen als tijdelijke locatie. 

 De wethouder verwacht dat het voorstel van het college wordt aangepast met amendementen i.v.m. het tijdsaspect. 

 Oplossing 1: woningcorporaties - zij huisvesten al 10 meer dan de jaarlijkse taakstelling, nog meer vinden zij 

onverantwoord. De prestatieovereenkomst wordt niet eenzijdig aangepast. Oplossing 2 kan Dennenheuvel zijn, waar 

mensen vrijwillig vertrekken, als tijdelijke oplossing. Daarnaast hebben wij nog sociale woningbouw nodig. Mocht er 

gebouwd kunnen worden is dat mooi, anders ontkomen we niet aan flexibele woningen op Blekersveld. 

 De wethouder beantwoordt de nog resterende vragen: 

- De tussenrapportage van de Omgevingsdienst IJmond en de GGD (vraag Hart voor Bloemendaal) is niet overlegd, 

omdat nog gewacht wordt op het eindrapport. Morgen (25 juni) is er een overleg met Peutz, de Brandweer en OD 

IJmond over de locatie waar Wibaut wil bouwen. 

- Geworteldheid  kan bijdragen tot goede bewoning, ook een enkele bewoner kan daartoe bijdragen. Op het 

moment dat veel urgenten worden geplaatst, is het evenwicht lastiger te vinden. Met projecten waarbij mensen 

een keuze maken voor bewoning met statushouders, is de ervaring dat dit heel goed gaat. 

- Bouwlocaties worden regelmatig besproken in de commissie Grondgebied.  

- De gedeputeerde heeft niet gezegd dat een gesprek met de woningcorporaties de enige oplossing is.  

- De antwoorden die vanmiddag aan dhr Kruijswijk zijn gestuurd, zullen ook aan de anderen worden toegestuurd. 

- De wethouder zegt toe de financiële vragen van dhr Kruijswijk (GroenLinks) schriftelijk te beantwoorden: hoeveel 

kosten de verhuizingen van Dennenheuvel, de inrichting, het technisch gereed maken? TCS 154 

 

Mevrouw Voorham (D66) 

 Kunnen we dit afsluiten met een conclusie wat we nu van de wethouder verwachten? 

 Inschatting is dat onze verwachting is dat de wethouder opnieuw met een voorstel komt. 

 

Fractie Commissielid CONCLUSIE / VERWACHTING 

VDB Mw Steegman Raadsvoorstel van de wethouder voor volgende week. 

CDA Dhr Bruggeman Raadsvoorstel van de wethouder voor volgende week. 

GroenLinks Dhr Kruijswijk Lukt niet in een week tijd, evt terugkomen van vakantie. 

PvdA Dhr Koster Laatste besluit intrekken, met nieuw voorstel komen. 

VVD Dhr Harder Initiatiefvoorstel van het college met oplossing 

Hart voor Bloemendaal Mw Roos Laatste besluit intrekken, nieuw voorstel, neem de tijd. 

Zelfstandig Bloemendaal Mw Faas Laatste besluit intrekken, nieuw voorstel, zo snel mogelijk. 

LB Dhr van de Bunt Gedegen actie vanuit de wethouder, in welke vorm ook. 

 

9. Bestuurlijke termijnagenda commissie samenleving (BTA) 
 

Toegevoegd aan de BTA worden de volgende punten: 

 Stand van zaken participatiebedrijf (dhr Bruggeman, CDA), zie agendapunt 5 

 Jaarverslag Sociaal Domein (dhr Koster, PvdA / mw Roos, Hart voor Bloemendaal), zie agendapunt 7  
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10. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 
 Kenter: er komt een onafhankelijk onderzoek door de jeugdautoriteit naar de tarieven, in hoeverre die juist zijn en 

kunnen worden verhoogd. De uitkomst wordt spoedig verwacht, voorstel in september. 

 

11. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie 
Geen mededelingen 

 

12. Mededelingen College van B&W 
 Eikenprocessierups: er zijn ruim 60 nesten verwijderd. 

 Er is subsidie aangevraagd voor het opstellen van een kerkenvisie, hier wordt in het najaar mee gestart.  

 

13. Vaststellen van het verslag van de vergadering van 13 mei 2020 
De twee verslagen van 13 mei en van 19 mei (vervolg) worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

14. Lijst van toezeggingen door het College 
 

Mevrouw Faas (Zelfstandig Bloemendaal) is van mening dat niet volledig voldaan is aan de toezeggingen TCS 109 en 

TCS 115. Deze toezeggingen zijn afgedaan in de commissie Samenleving van 15 januari, uit de besluitenlijst:  

 TCS 109 (sociale woningbouw), beantwoord met brief 2019007898   nieuwe toezegging TCS 155 

* Onbeantwoord: wat staat in de contracten met betrekking tot de toekomst: is het nu opgenomen in de contracten? 

 TCS 115 (WMO), beantwoord met brief 2019007934.  nieuwe toezegging TCS 156 

* Niet voldaa  aa  het verzoek o  ee  e ukaart  va  keuzes ook o orthodoxe keuzes  o  de koste  va  de WMO 
te beperken, in plaats van het oplossingsgerichte stuk dat wij nu ontvingen. 

 

Mevrouw Faas is van mening dat ook TCS 116 onvoldoende is beantwoord, daarmee nog niet afgehandeld. 

 TCS 116 (sociale woningbouw), beantwoord met brief 2020002238. 

* Niet voldaan aan het verzoek om een overzicht van de locaties van sociale woningbouw waar plannen voor worden 

ontwikkeld, zoals beschreven in de begroting voor dit jaar.    aanhouden 

 

15. Rondvraag 
Geen 

 

16. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten. 
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