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Commissie Samenleving op woensdag 20 juni 2018 

 

Concept Besluitenlijst 

 

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

Voorham (D66), mevrouw Kwaaitaal (VVD), mevrouw Steegman (VDB), de heer Van de Kerke 

(PvdA) en mevrouw Van Vliet (GrL). 

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. 

Wethouder Heijink is sportprijzen aan het uitreiken en schuift zonodig later in de vergadering aan.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

 

De commissie gaat akkoord met de agenda. 

 

3. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie  

 

Mevrouw Faas en wethouder De Roy van Zuidewijn worden welkom geheten in hun eerste 

vergadering van de commissie samenleving. Beide geven een korte introductie. 

 

4. Vaststellen van de besluitenlijst van 16 mei 2018 

 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

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 in het eerste half jaar van 2018 een 

notitie aan de raad voorleggen inzake de 

doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en 

Gezin. 

 

TCS70 06-12-2017 Het college zal het rapport “Alle hens aan dek” van 
TNO en het CBS aan de raad toesturen.  

Afgehandeld, 

griffie heeft dit 

toegestuurd met 

griffiebericht 22 

juni. 

TCS72 06-12-2017 Het college zegt toe de evaluatie van de nieuwe 

buslijn 14 die naar verwachting medio 2018 
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beschikbaar zal zijn, aan de raad te zullen 

toezenden. 

TCS73 21-2-2018 Wethouder Heijink zegt toe de komende maanden 

te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van de 

gemeente om ouders te ontlasten bij het vervoer 

van kinderen van en naar sport. 

Afgehandeld 

met brief 

2018008924 dat 

staat op de LIS 

van 5 juli. 

TCS74 21-2-2018 Wethouder Heijink zegt toe in breder verband te 

kijken naar de inzet van buurtsportcoaches. 

Afgehandeld 

met brief 

2018008924 dat 

staat op de LIS 

van 5 juli. 

TCS75 21-2-2018 Wethouder Heijink zegt toe terug te komen op de 

vraag in hoeverre bij ouderen die bij de gemeente 

aankloppen voor zorg, al bij het keukentafelgesprek 

het belang van sporten kan worden meegenomen. 

Afgehandeld 

met brief 

2018008924 dat 

staat op de LIS 

van 5 juli. 

TCS76 21-2-2018 Wethouder Heijink zegt toe terug te komen op de 

vraag hoe mogelijkheden voor schoolpleinen 

kunnen worden meegenomen in het sportbeleid. Als 

voorbeeld noemt mevrouw Roos (Hart voor 

Bloemendaal) Schoolplein 14 bij de Paradijsvogel. 

Afgehandeld 

met brief 

2018008924 dat 

staat op de LIS 

van 5 juli. 

TCS77 21-2-2018 Wethouder Heijink zegt toe uiterlijk vlak na de 

zomer terug te komen op de vraag hoe het ervoor 

staat met de verkoop van sporthal De Kooi en hoe 

de raad daarbij betrokken wordt. 

Afgehandeld 

met brief 

2018008924 dat 

staat op de LIS 

van 5 juli. 

TCS78 21-2-2018 Wethouder Heijink zegt toe terug te komen op de 

vraag of er een vervangende regeling komt voor de 

jeugdsportpas. 

Afgehandeld 

met brief 

2018008924 dat 

staat op de LIS 

van 5 juli. 

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. 

 

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. 

 

 

Informatie en oriëntatie 

 

6. Rondvraag 

 

Mevrouw Faas stelt een vraag over de Kooij. Wethouder De Roy van Zuidewijn reageert. 

 

7. Jaarrekening 2017 
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De heer Bruggeman maakt een opmerking. De Jaarrekening 2017 staat ook geagendeerd in de 

commissie Bestuur en Middelen van 21 juni, vandaar dat nu niet geconcludeerd kan worden of het 

als hamerstuk of bespreekpunt naar de raad van 5 juli kan. 

 

8. Raadsvoorstel financiële stukken GR Schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten 

 

De technische vragen van GroenLinks zijn beantwoord en rondgestuurd. De leden van de commissie 

voeren het woord en stellen vragen. De wethouder en ambtelijke ondersteuning reageren.  

 

Het voorstel kan wat betreft de commissie als hamerstuk worden geagendeerd voor de raad van 5 

juli. Mevrouw Van Vliet geeft aan eventueel met een stemverklaring te komen. 

 

9. Raadsvoorstel financiële stukken GR Paswerk 

 

De leden van de commissie voeren het woord en stellen vragen. Er is waardering voor de sessie die 

voorafgaand aan de commissie heeft plaatsgevonden. De wethouder en ambtelijke ondersteuning 

reageren. 

 

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. TCS79  

 

Het voorstel kan wat betreft de commissie als hamerstuk worden geagendeerd voor de raad van 5 

juli. Meerdere fracties geven aan eventueel met een stemverklaring te komen. 

 

10. Vaststellen verordening jeugdhulp Bloemendaal 2018 

 

De technische vragen van GroenLinks zijn beantwoord en rondgestuurd. Met instemming van de 

commissie wordt de verschrijving in de verordening ambtshalve gewijzigd. De leden van de 

commissie voeren het woord en stellen vragen. De wethouder en ambtelijke ondersteuning reageren. 

 

Het voorstel kan wat betreft de commissie als hamerstuk worden geagendeerd voor de raad van 5 

juli. 

 

11. Vaststellen verordening maatschappelijke ondersteuning Bloemendaal 2018 

 

De leden van de commissie voeren het woord en stellen vragen. De wethouder en ambtelijke 

ondersteuning reageren. 

 

Het voorstel kan wat betreft de commissie als hamerstuk worden geagendeerd voor de raad van 5 

juli. 

 

12. Jaarverslag Sociaal Domein 2017 

 

Staat op initiatief van Hart voor Bloemendaal ter informatie en oriëntatie geagendeerd. De leden van 

de commissie voeren het woord en stellen vragen. De wethouder en ambtelijke ondersteuning 

reageren. 

 

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. 

TCS80 
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13. Brieven met betrekking tot Wmo-raad/ cliënt tevredenheid 

 

Staat op initiatief van Hart voor Bloemendaal ter informatie en oriëntatie geagendeerd. De leden van 

de commissie voeren het woord en stellen vragen. De wethouder en ambtelijke ondersteuning 

reageren. Diverse stukken komen de komende periode richting de raad. 

 

14. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

 

Wethouder De Roy van Zuidewijn vertelt over een regionale bijeenkomst met portefeuillehouders 

sociaal domein. Er wordt binnenkort een structuurgroep opgericht voor personenvervoer. De 

wethouder heeft zich aangemeld om hier zitting in te nemen. 

 

15. Mededelingen College van B&W 

 

Wethouder De Roy van Zuidewijn doet mededelingen over het Beleidsplan sociaal domein, het 

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs, buitenleerlingen en STOPOZ. 

 

16. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.04 uur. 

 


