
 

 

Commissie Samenleving op woensdag 19 mei 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), de heer Heukels (LB) 

Afwezig met kennisgeving: - 

College: wethouder De Roy van Zuidewijn, wethouder Heijink 

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 Steegman heeft aangegeven 

dat de dhr Doorn het na 22.00 uur overneemt. Dhr. van de Bunt heeft 

aangegeven dat de dhr. Heukels het woord zal voeren bij agendapunt 4.    

 

2. Vaststellen van de agenda 

 

De voorzitter stelt de commissie voor om agendapunt 7 direct na agendapunt 3 te 

behandelen ivm de aanwezigheid van diverse insprekers. Dit voorstel wordt 

unaniem aanvaard.  

De agenda wordt met inachtneming van bovenstaande vastgesteld. 

 

 

3. Inspreken in de commissie  

 

Er hebben zich 6 insprekers aangemeld. Zij spreken allen in over agendapunt 7: 

Evenement weduwe Borski 

 

7. Ingekomen stuk Evenement weduwe Borski (C2 LIS 11-3), geagendeerd op 

verzoek van Zelfstandig Bloemendaal (Informatie en oriëntatie) 

 

De heer Harder doet het voorstel om aan dit onderwerp na het reces een 

beeldvormende avond te wijden. Dit voorstel wordt met 6 stemmen voor en 4 tegen 

aangenomen. Het voorstel zal worden doorgeleid naar de agendacommissie. 

 

De heer Harder doet het ordevoorstel om dit agendapunt op dit moment van de 

agenda af te voeren en te behandelen na de beeldvormende avond. Dit voorstel 

wordt met 4 stemmen voor en 6 tegen verworpen. 
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De commissie bespreekt het stuk en stelt vragen aan de wethouder. De wethouder 

reageert en beantwoordt de vragen. 

            

  

  Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt op een vraag 

van dhr. van de Bunt toe geen vergunningen omtrent 

het evenement Borski te verlenen tot dit onderwerp 

weer is behandeld in de commissie.    TCS 172 

 

 

 

4. Kadernota (voor wat betreft de Commissie Samenleving) 

(Meningsvorming) 

 

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

Zuidewijn reageert en beantwoordt de vragen.  

 

 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt op een vraag 

van de heer Bruggeman toe het werkplan jongerenwerk 

toe te zenden.     TCS 173 

 

Het voorstel gaat als bespreekpunt naar de raad van 3 juni 

 

5. Jaarrekening en begroting leerplicht – GR Voortijdig School Verlaten 

(Meningsvorming) 

 

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

Zuidewijn reageert en beantwoordt de vragen.  

 

 

 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt op een vraag 

van mevrouw van Vliet toe om schriftelijk terug te 

komen op haar vraag hoe jongeren de diverse 

regelingen,  in het kader van de GR Voortijdig school 

verlaten, zelf hebben ervaren.   TCS 174 

 

Het voorstel gaat in eerste instantie als bespreekpunt naar de raad.  

De heer van de Bunt heeft na afloop bij de griffie aangegeven dat het stuk alsnog 

als hamerpunt naar de raad van 3 juni kan gaan.  

 

 

 

6. Voortgang noodhuisvesting statushouders (standaard op agenda) 

(Informatie en oriëntatie) 

 

Het college heeft ter voorbereiding een memo naar de raad gestuurd. De 

commissie bespreekt de memo en stelt vragen.  
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Wethouder de Roy van Zuidewijn reageert en beantwoordt de vragen.   

 

 

8. Jaarverslag Sociaal Domein 2020 (Informatie en oriëntatie) 

 

Op voorstel van de voorzitter heeft de commissie unaniem besloten dit stuk door te 

geleiden naar de volgende cyclus. Dit zal worden aangegeven bij de 

agendacommissie.  

 

 

9. Bestuurlijke termijnagenda commissie samenleving 

 

Er zijn geen opmerkingen vanuit de commissie aangaande de bestuurlijke 

termijnagenda. 

 

10. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

 

Er is geen informatie uit regionale samenwerkingsverbanden 

 

 

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 

 

Wethouder de Roy van Zuidewijn feliciteert hockeyclub Bloemendaal met het 

behalen van de landstitel 

 

13. Vaststellen van het verslag van 13 januari 2021 

 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

14. Lijst van toezeggingen College 

 

TCS 167 is op 6 mei beantwoord met een collegebrief, en is hiermee afgedaan. 

TCS 169 is op 15 april beantwoord met een collegebrief, en is hiermee afgedaan. 

TCS 170 is op 15 april beantwoord met een collegebrief, en is hiermee afgedaan. 

 TCS 171 is op 15 april beantwoord met een collegebrief, en is hiermee afgedaan. 

 

De toezeggingenlijst zal worden bijgewerkt. 

 

15. Rondvraag 

 

Door gebrek aan tijd wordt het college gevraagd de beantwoording van de 

ingediende vragen schriftelijk af te doen.  
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16.  Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.05 uur en dankt de aanwezigen. 


