
 

 

Commissie Samenleving op woensdag 17 februari 2021 

 

Concept Besluitenlijst 

 

Aanwezig: mevrouw Steegman (VDB), de heer van de Bunt (LB), mevrouw Faas (ZB), 

mevrouw Roos (HvB) mevrouw van Vliet (GrL), mevrouw Gamri (PvdA), mevrouw 

Robbers (VVD), de heer Bruggeman (CDA), mevrouw Voorham (D66), de heer Harder 

(VVD), de heer Doorn (VDB) 

Afwezig met kennisgeving: - 

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. Er zijn geen 

berichten van verhindering binnengekomen. Mevrouw Gamri heeft aangegeven zich 

te onttrekken aan de beraadslaging van punt 4 en 7 van de agenda. Mevrouw 

Steegman heeft aangegeven dat zij na 22.00 uur vervangen zal worden door dhr. 

Doorn.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

 

Op voorstel van Hart voor Bloemendaal wordt besloten de behandeling van 

agendapunten 4 en 7  en 6 en 8 te clusteren.  

Met inachtneming van het bovenstaande wordt de agenda vastgesteld.  

Hart voor Bloemendaal doet het ordevoorstel om de spreektijd van het college niet 

te beperken. Dit voorstel wordt door de commissie verworpen. 

 

3. Inspreken in de commissie  

 

Er hebben zich geen insprekers aangemeld voor dit agendapunt. 

 

4. Verwervingsstrategie jeugdhulp vanaf 2022 (Meningsvorming) 

 

De leden Bruggeman en Gamri onttrekken zich aan de beraadslaging. De 

commissie bespreekt het voorstel en stelt vragen. Wethouder de Roy van 

Zuidewijn reageert. Het voorstel gaat als bespreekpunt naar de raad van 11 

maart. 

 

7. Ingekomen stukken Jeugdzorg, sociaal domein derde kwartaal uitkomst en 

bespreken inkoop zorg in januari 2021 en hoe meer grip te krijgen op 

uitgaven jeugdzorg (Informatie en oriëntatie)  
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De leden Bruggeman en Gamri onttrekken zich aan de beraadslaging. De stukken 

zijn geagendeerd op verzoek van Hart voor Bloemendaal. Het betreft de stukken 

A28, C14, C19  op de lijst ingekomen stukken van 17 december 2020. Mevrouw 

Roos licht de agendering toe en stelt vragen. Wethouder de Roy van Zuidewijn 

reageert en geeft aan dat de kwaliteit van de geboden jeugdzorg aan bod zal 

komen in de gesprekken met de aan te trekken aanbieders.   

 

 

5. Aanpassing gemeenschappelijke regeling samenwerking Sociale zaken. 

(Meningsvorming) 

 

De commissie bespreekt het voorstel en stelt vragen. Wethouder de Roy van 

Zuidewijn reageert. Ze geeft aan dat met dit raadsvoorstel niets verandert voor 

de inwoners van Bloemendaal en dat het puur een aanpassing is in de organisatie. 

Leden van de commissie geven aan dat ze dit missen in het voorstel en overwegen 

om met een motie of amendement te komen om dit vast te leggen. 

Het voorstel gaat als bespreekpunt naar de raad van 11 maart.  

 

 

6. Voortgang noodhuisvesting statushouders (standaard op agenda, 

Informatie en oriëntatie) 

 

De Wethouder doet mededelingen over het (tijdelijk) plaatsen van statushouders op 

Dennenheuvel. De commissie reageert en stelt vragen. De heer Harder spreekt de 

wens uit om in het vervolg structureler en uitgebreider geïnformeerd te worden 

over dit punt. Ook met het oog op toekomstige, structurele oplossingen. De 

wethouder geeft aan dit te zullen doen.  

 

8. Prestatie afspraken Pre Wonen en Brederode Wonen, gehuisveste 

statushouders (Informatie en oriëntatie) 

 

De stukken zijn geagendeerd op verzoek van de fracties van Zelfstandig 

Bloemendaal en Hart voor Bloemendaal. Het betreft C20, C22 afkomstig van de 

lijst ingekomen stukken van 17 december 2020. Mevrouw Faas en mevrouw Roos 

lichten de agendering toe en stellen vragen. Mevrouw Gamri stelt aanvullende 

vragen. Wethouder de Roy van Zuidewijn reageert en verwijst naar het plan van 

aanpak dat zij de commissie zal toesturen.  

Het college is inmiddels door haar spreektijd heen.  

De voorzitter geeft de wethouder in overweging om de vragen op een andere 

manier te beantwoorden.  

 

9. Bestuurlijke termijnagenda commissie samenleving 

 

Er zijn geen opmerkingen vanuit de commissie aangaande de bestuurlijke 

termijnagenda. 
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10. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

 

Door gebrek aan spreektijd van het college is de wethouder niet in staat hierover 

mededelingen te doen. Zijn deze er wel dan zullen deze schriftelijk aan de 

commissie worden overlegd.  

 

11. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie  

 

Er zijn geen mededelingen vanuit de voorzitter of leden van de commissie. 

 

12. Mededelingen College van B&W 

 

Door gebrek aan spreektijd voor het college kunnen er geen mededelingen worden 

gedaan. Mochten ze er zijn dan worden deze schriftelijk aan de commissie overlegd.  

 

13. Vaststellen van het verslag van 13 januari 2021 

 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

14. Lijst van toezeggingen College 

 

De vorige keer zijn afgedaan: TCS 164, 165. Die gaan van de lijst. 

 

TCS 155 (contracten sociale huurwoningen) is afgedaan met een collegebrief 

(2021000591) op 17 februari.  

 

TCS 166 (huidige cijfers voor Bloemendaal m.b.t. huiselijk geweld) is afgedaan met 

een collegebrief (2021000428) op 12 februari. 

 

Door gebrek aan spreektijd is het voor de wethouder niet mogelijk om in te gaan op 

de openstaande toezegging TCS 167. 

 

De toezeggingenlijst zal worden bijgewerkt. 

 

15. Rondvraag 

 

Er zijn 7 vragen ingediend. 

 

Mevrouw Roos stelt vragen over veilige woonplekken.  

 

Mevrouw Roos stelt vragen over daklozen in Bloemendaal.  

 

Mevrouw Roos stelt vragen over banenproject voor kansarme jongeren .  

 

Mevrouw Roos stelt vragen over het puntensysteem voor sociale woningbouw.  

 

Mevrouw Roos stelt een vraag over SROI.  



-4- 

 

 

 

Mevrouw Roos stelt vragen over het kwijtschelden van schulden m.b.t. de 

toeslagenaffaire.  

 

Mevrouw Roos stelt vragen over de inlichtingenplicht.  

 

Door gebrek aan spreektijd is wethouder de Roy van Zuidewijn niet in staat om 

antwoorden te geven. De beantwoording van de vragen zal schriftelijk geschieden. 

 

16.  Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur en dankt de aanwezigen. 


