
 

 

Commissie Samenleving op woensdag 13 oktober 2021 

 

Concept Besluitenlijst 

 

Aanwezig: de heer van de Bunt (LB), de heer Slewe (ZB), de heer Metselaar (HvB), 

mevrouw Gamri (PvdA), de heer Bruggeman (CDA), de heer Kempenaar (D66), de heer 

Harder (VVD), de heer van Rij (VVD), mevrouw Steegman (VDB), mevrouw Van Vliet 

(GrL) 

Afwezig met kennisgeving: mevrouw Faas (ZB) 

 

College: wethouder De Roy van Zuidewijn 

Voorzitter: de heer Schell 

Griffier: de heer Meerkerk 

 

1. Opening en bericht van verhindering 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De voorzitter 

heeft een speciaal woord van welkom voor raadslid de heer van Rij, het is zijn 

eerste commissievergadering als raadslid.  

Er zijn berichten van verhindering binnen gekomen van mevrouw Faas, zij wordt 

vervangen door de heer Slewe.  

De heer van Rij zal niet aanwezig zijn bij agendapunt 5 vanwege een mogelijke 

belangenverstrengeling. 

Er komt een leespauze voor hete lezen van de memo van wethouder De Roy van 

Zuidewijn bij agendapunt 6. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Inspreken in de commissie  

Er hebben zich geen insprekers aangemeld voor dit agendapunt 

 

4. Verkoop woning Deken Zondaglaan (meningsvorming) 

Een deel van de commissie heeft bedenkingen tegen het voorstel. VVD, LB, ZB, 

HvB, PvdA en GrL vinden het voorstel niet rijp voor besluitvorming. Het bod is 

volgens de fracties buiten iedere proportie en het geld verdwijnt in de algemene 

middelen en komt niet ten goede aan huisvesting.  

D66 vindt het een bespreekpunt na beantwoording van de vragen. CDA heeft geen 

wensen of bedenkingen. VDB ziet geen belemmeringen maar ziet het als 

bespreekpunt.  

De wethouder deelt de zorg van de commissie maar het argument van het college 

om sociale huurwoningen te realiseren gaat voor. Er worden afspraken gemaakt 

over anti-speculatiebeding en verdere verkoop. De totale voorraad sociale 
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huurwoningen mag niet verminderen maar de precieze formulering wordt later 

toegelicht door de wethouder 

 

 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt op verzoek van 

mevrouw van Vliet toe schriftelijk uitleg te geven over 

het niet verminderen van sociale huurwoningen ij d 

verkoop van de woning Deken Zondaglaan. 

 TCS 179 

Een meerderheid van de commissie vindt het voorstel van het college niet rijp 

voor besluitvorming in de raad van 11 november 2021.     

  

 

5. Benoeming lid Raad van Toezicht STOPOZ (meningsvorming) 

De heer van Rij verlaat de vergadering vanwege een mogelijke verstrengeling van 

belangen.  

Een deel van de commissie (ZB, PvdA, VVD VDB, GrL) is enigszins kritisch over de 

krappe scope van de benoeming en de werving- en selectieprocedure en de 

terugwerkende kracht van de benoeming.  

Wethouder De Roy van Zuidewijn reageert, deelt de aandacht voor diversiteit en 

de moeite het feit dat dit met terugwerkende kracht gebeurt.   

Het voorstel gaat als bespreekpunt naar de raad van 11 november. Stemmen bij 

acclamatie is mogelijk.  

  

 

6. Voortgang noodhuisvesting statushouders (Informatie en oriëntatie) 

Er wordt een leespauze ingelast voor de hedenmiddag verschenen memo. 

Wethouder De Roy van Zuidewijn maakt excuses voor het late toezenden 

hiervan. 

Een oprecht compliment van de heer Harder aan de wethouder voor deze 

inzichtelijke memo en spreker bedankt ook de Bloemendalers voor hun goede inzet 

voor statushouders. De commissie sluit zich daarbij aan. 

 

De commissie bespreekt de notitie en stelt vragen. Wethouder De Roy van 

Zuidewijn reageert en beantwoordt de vragen.  

 

 

7. Bestuurlijke termijnagenda commissie Samenleving 

Er zijn geen opmerkingen vanuit de commissie over de BTA 

 

8. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

Er is geen informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden. 

  

9.  Mededelingen voorzitter of leden van de commissie  

 De voorzitter en de leden van de commissie hebben geen mededelingen. 

 

 

 



-3- 

 

 

10. Mededelingen College van B&W 

Er zijn geen mededelingen.  

Wethouder De Roy van Zuidewijn reageert op de discussie (ook in de pers) over 

de opleiding die zij volgt. De wethouder leest hiertoe een verklaring voor.  

  

11. Vaststellen van het verslag van de vergadering van 1 september 2021 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

12. Lijst van toezeggingen College 

TCS 168, 172 en 176 zijn in de vorige vergadering afgedaan. Deze gaan van de 

lijst.  

TCS 175 is op 9 september beantwoord met een collegebrief en is hiermee 

afgedaan. 

TCS 177 staat nog open. Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe hierop 

binnen een week te reageren maar heeft nog maar een deel van de gegevens rond 

en vraagt of dit voldoende is. De heren Harder en Metselaar komen met enkele 

suggesties. 

TCS 178 staat nog open en is afgedaan. De toezegging blijft echter staan omdat de 

heer Slewe dit wil bespreken met mevrouw Faas.   

De toezeggingenlijst wordt bijgewerkt. 

 

13. Rondvraag 

Er zijn geen vragen ingediend voor de rondvraag 

 

14. Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21:46 uur. 


