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Commissie Samenleving op woensdag 17 oktober 2018 

 

Concept Besluitenlijst 

 

Aanwezig: de heer Bruggeman (CDA), de heer Heukels (LB), mevrouw Faas (HvB), mevrouw 

Voorham (D66), mevrouw Kwaaitaal (VVD), de heren vd Bunt en Doorn (VDB), de heer Van de 

Kerke (PvdA) en mevrouw Van Vliet (GrL). 

Afwezig:  

College: wethouders De Roy van Zuidewijn, Wijkhuisen 

Voorzitter: de heer Harder 

Griffier: de heer Zwertbroek 

 

1. Opening en bericht van verhindering 

De voorzitter opent de vergadering om 21 uur vanwege een technische storing.  

Bericht van verhindering is ontvangen van wethouder Heijnk door ziekte. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

 

 

3. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie  

 

 

4. Vaststellen van het verslag van 12 september 2018 

 

 

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 medio 2019 een notitie aan de raad 

voorleggen inzake de doorontwikkeling van het 

Centrum voor Jeugd en Gezin. 

Gewijzigde 

tekst. 

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. 

Wordt 

overgeheveld 

naar de 

commissie 

Grondgebied. 

TCS79 20-6-2018 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe 

schriftelijk terug te komen op de vraag van 

mevrouw Voorham (D66) of de meerjarenraming 

Paswerk is opgenomen in de gemeentebegroting. 

Afgehandeld 

met brief 

20180102055. 
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TCS80 20-6-2018 Wethouder De Roy van Zuidewijn komt terug op 

vragen van o.a. de heer Braam (LB) m.b.t. het 

Jaarverslag Sociaal Domein 2017 over: het verloop 

van de reserve Sociaal Domein, de verdeelsleutel 

anti discriminatiebureau, de Jeugdsportpas, de 

opzet van het Jaarverslag Sociaal Domein 2018. 

Afgehandeld 

met brief 

20180102055. 

TCS81 12-9-2018 De heer Van de Kerke (PvdA) stelt een vraag over 

de continuïteit van de zorg voor kwetsbare kinderen 

en gezinnen. Drie betrokken organisaties komen 

niet meer rond van het bedrag. Wethouder De Roy 

van Zuidewijn geeft aan de raad direct op de 

hoogte te stellen als er ontwikkelingen zijn. 

Nieuwe 

toezegging 

TCS82 12-9-2018 Mevrouw Faas (HvB) stelt een vraag over 

prestatieafspraken die het College gaat maken met 

woningbouwcorporaties. Wethouder De Roy van 

Zuidewijn geeft aan dat de commissie ervan op de 

hoogte gesteld wordt als er wijzigingen zijn. Zij 

vraagt het nog even na en stelt de raad hiervan op 

de hoogte. 

Afgedaan 

TCS83 12-9-2018 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt na een vraag 

van de heer Bruggeman (CDA) toe dat zij aan het 

eind van het jaar een verslag opstelt m.b.t. de 

activiteiten van de dorpscoördinator. 

Afgedaan 

 

TCS84 12-9-2018 Ten aanzien van de subsidieverordening algemene 

voorzieningen specifieke doelgroepen geeft 

wethouder De Roy van Zuidewijn aan dat er een 

periodiek verantwoordingsverslag zal worden 

opgesteld over wat er in de voorliggende periode is 

gedaan. Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe 

dit ook aan de raad toe te zullen zenden. 

Aangehouden 

 

TCS85 12-9-2018 Wethouder De Roy van Zuidewijn geeft aan dat de 

Raad van Toezicht toezicht houdt op het onderwijs 

namens de gemeente. Er is ook een financiële 

verslaglegging die de gemeente periodiek inzage 

geeft. Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe 

schriftelijk terug te komen op de vraag hoe de 

gemeente precies toezicht houdt. 

Afgehandeld  

 

Corsanr 

2018013911 

 

 

 

6. Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de Rondvraag 

 

Meningsvorming 

 

7. Begroting 2019 

In deze vergadering komen de vragen die betrekking hebben op de commissie Samenleving 

en die van de Commissie Grondgebied aan de orde. 

 

Begonnen wordt met de commissie Samenleving: 

Wethouder De Roy van Zuidewijn beantwoordt vragen vanuit de commissie. 

De vragen waar een toezegging of actie uit volgt worden hieronder vermeld. 

Voor de beantwoording van alle vragen wordt u verwezen naar het verslag.  
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Op de vraag van CDA antwoordt de wethouder dat het sociaal plan niet in december gereed 

zal zijn. Zij verwacht dit in januari of februari 2019 gereed te hebben. 

 

Over het bewaren van de kwaliteit van het onderwijs meldt de wethouder dat zij twee keer 

per jaar een gesprek heeft met de Raad van Toezicht 

 

Over de vraag over de onderwijshuisvesting en de buitenleerlingen meldt de wethouder dat 

zij overweegt te overleggen met de omliggende gemeenten over dit onderwerp. Wel wijst zij 

op een mate van wederkerigheid. Bewoners van Bloemendaal gebruiken ook faciliteiten in de 

omliggende gemeenten. 

 

De vraag over het beschikbare budget van nationaal park Kennemerland zal zij schriftelijk 

beantwoorden. 

 

In 2019 zijn de WMO/gelden niet meer geoormerkt. Met ingang van het komend jaar niet 

meer. Er wordt alleen een totaalbedrag vermeld. Op de opsplitsing van die gelden komt 

schriftelijk terug. 

 

Op de vraag over lokale kunst en de Oude Blokker antwoordt de wethouder dat gemeente 

Bloemendaal initiatieven vanuit de gemeenschap zo veel als mogelijk ondersteunt en voor 

uitvoering zorgt. Dat is ook de wijze waarop het college in de toekomst wil werken. 

De gemeente zal met voorzieningen vooral inspringen op vragen en initiatieven van 

bewoners en organisaties. Wanneer deze zinvol blijken zullen die door de gemeente 

ondersteund worden. 

 

 

Vragen uit de commissie Grondgebied 

Wethouder Wijkhuisen beantwoordt vragen vanuit de commissie. 

De vragen zijn vooral van technische aard. 

Voor de beantwoording van deze vragen wordt u verwezen naar het verslag.  

 

 

8. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

 

Er is over dit agendapunt geen informatie 

 

 

9. Mededelingen College van B&W 

 

Er zijn geen mededelingen 

 

 

10. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:45 

 

 


