Commissie Samenleving op woensdag 10 mei 2017
Concept-Besluitenlijst:

Aanwezig:
Commissieleden: de heren Struben, Harder, Brussaard, Braam, Beliën en de dames De Groot en
Koningsveld
College: wethouder Heijink en Van Rijnberk
Voorzitter: mevrouw Van Stralen
Griffier: mevrouw Witte

1. Opening en bericht van verhindering
Mevrouw Roos (HvB) heeft zich afgemeld bij de voorzitter.
Mevrouw Koningsveld (GL) is aanwezig in plaats van mevrouw Meuleman (GL).
2. Vaststellen van de agenda
Het onderwerp Jaarverslag 2016 sociaal domein wordt behandeld in een themabijeenkomst. De
commissie besluit derhalve agendapunt 8 af te voeren van de agenda en na afloop van de
commissievergadering de themabijeenkomst te houden.
Met inachtneming van deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.
3. Burgers aan het woord
Er hebben zich geen insprekers gemeld. Wel wijst de voorzitter op e-mails die rechtstreeks aan de
commissieleden zijn toegestuurd met betrekking tot agendapunt 9 (Collegebrief motie onderzoek
hockeysport in de regio).
4. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie
De voorzitter wijst op twee bijeenkomsten die reeds bekend zijn bij de commissie. Op 11 mei is de
opening van het Integraal Kind Centrum. Op 18 mei is de rondleiding Paswerk.
5. Vaststellen van de besluitenlijst van 5 april 2017
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
6. Lijst van toezeggingen College
Commissie Samenleving
Numme
r

Datum

Toezegging

Status

TCS46

12-102016

Wethouder Heijink zegt toe te onderzoeken of de inkoopen subsidierelatie met de Stichting Welzijn Bloemendaal uit
elkaar kan worden gehaald (nav begroting 2017).

Afgehandeld

TCS56

08-022017

Wethouder Heijink zegt toe een werkbezoek aan de
reddingsbrigade te organiseren en zal de raad daar een
voorstel toe doen.

Aanhouden

TCS57

08-02-

Wethouder Heijink zegt toe om aan de raad te laten weten

Aanhouden

2017009988

-22017

wat de door de Veiligheidsregio Kennemerland gestelde
regels zijn die maken dat Bloemendaal zelf een
strandambulance moet aanschaffen. De wethouder zal
tevens laten weten wat de argumentatie is achter het feit
dat de VRK de regels stelt, maar dat Bloemendaal de
strandambulance dient te betalen.

TCS59

22-032017

Wethouder Van Rijnberk zegt toe de huidige stand van
zaken van het budget aan de commissie te melden.
[Beleidsregels duurzaamheidssubsidie sociale woningbouw]

Afgehandeld

TCS60

05-042017

Wethouder Kruijswijk zegt toe in het voorjaar van 2018
terug te koppelen hoe het extra budget voor minima in 2017
is ingezet. Toegezegd is dat extra maatregelen worden
getroffen ten behoeve van de doelgroep.

Nieuwe
formulering,
wordt
overgeheveld
naar BTA

TCS61

05-042017

Wethouder Kruijswijk zegt toe de betrokkenheid van de
adviesgroep Dennenheuvel bij de beoogde huisvesting van
andere en/of nieuwe groepen dan de huidige groep
statushouders te vergroten.

Afgehandeld

Meningsvorming

7. Voorjaarsnota (2017006748)
De voorzitter concludeert dat het voorstel - wat betreft de onderdelen die vallen onder Samenleving
- als hamerpunt kan worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 mei 2017.
De voorzitter brengt naar voren dat de commissie eerder heeft aangegeven te willen spreken over
subsidies.
Wethouder Heijink zegt toe dat de Nota met betrekking tot subsidies nagenoeg klaar is en in
september 2017 geagendeerd kan worden.
TCS62
Mevrouw De Groot (PvdA) geeft de wens aan het totale palet aan subsidies te bespreken. De
voorzitter geeft aan te kijken naar de behandelwijze, eerst een informele informatiebijeenkomst is
een optie.

Informatie en oriëntatie

8. Jaarverslag 2016 sociaal domein (2017007734)
Dit agendapunt is afgevoerd en niet besproken.
9. Collegebrief motie onderzoek hockeysport in de regio (2017001361)
De heer Struben (D66) heeft zijn motivering voor agendering aangeleverd: spreken over de
regionale afstemming van hockey accommodaties.
Wethouder Heijink geeft aan dat in het najaar de nieuwe Sportnota verschijnt. De inbreng van de
commissie en de Collegebrief over hockeysport in de regio (2017001361) zullen hierbij betrokken
worden.
10. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden

-3Er is geen informatie uit de regionale samenwerkingsverbanden.
11. Mededelingen College van B&W
Er zijn geen mededelingen.
12. Rondvraag
Verschillende commissieleden wijzen elkaar op evenementen die zullen plaatsvinden.
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.07 uur.

