
 

 

Commissie Samenleving op woensdag 23 juni 2021 

 

Concept Besluitenlijst 

 

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

mevrouw van Vliet (GrL), mevrouw Gamri (PvdA), mevrouw Robbers (VVD), de heer 

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

(LB) 

Afwezig met kennisgeving: Mevrouw Steegman (VDB) 

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 is een 

afmelding binnen gekomen van mevrouw Steegman (VDB) 

 

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. Rapport Rekenkamercommissie uitvoering participatiewet 

 

Mevrouw Glashouwer (voorzitter) en de heer Bakker (rapporteur) geven vanuit de 

rekenkamercommissie een inleidende presentatie.  

De commissie bespreekt vervolgens het voorstel en stelt vragen.  

Wethouder de Roy van Zuidewijn en de vertegenwoordiging vanuit de 

rekenkamercommissie reageren en beantwoorden de vragen.  

 

 

 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt op een vraag 

van de heer van de Bunt toe om schriftelijk terug te 

komen op zijn vraag over het behaalde rendement van 

partners, anders dan Paswerk, bij het aan het werk 

helpen van werkzoekenden.    
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Het voorstel gaat als bespreekpunt naar de raad van 7 juli 

  

 

5. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf 

(Meningsvorming) 

 

De commissie bespreekt het voorstel.  

  

 Het voorstel gaat als hamerpunt naar de raad van 7 juli 

 

6. Begroting Participatiebedrijf 2022  (Meningsvorming) 

 

De commissie bespreekt het. Wethouder de Roy van Zuidewijn reageert.  

 

Het voorstel gaat als hamerpunt naar de raad van 7 juli 

 

 

7. Aanpassing huisvestingsverordening (Meningsvorming) 

 

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

Zuidewijn reageert en beantwoordt de vragen.  

 

Het voorstel gaat vooralsnog als bespreekpunt naar de raad van 7 juli. 

 

De heer van de Bunt zal tijdig aangeven bij de griffie of het voorstel alsnog als 

hamerpunt naar de raad kan 

 

 

8. Intrekken Verordening loonkostensubsidie Bloemendaal 2015 

(Meningsvorming) 

 

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

Zuidewijn reageert en beantwoordt de vragen.  

 

Het voorstel gaat als hamerpunt naar de raad van 7 juli 

 

 

 

9. Voortgang noodhuisvesting statushouders (standaard op agenda) 

(Informatie en oriëntatie) 

 

Er lag dit keer geen stuk ter bespreking. Wethouder de Roy van Zuidewijn zal 

ism wethouder Wijkhuisen zorgen voor een notitie nog voor het begin van het 

reces met daarin de huidige stand van zaken  
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10. Jaarverslag Sociaal Domein 2020 (Informatie en oriëntatie) 

 

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

Zuidewijn reageert en beantwoordt de vragen.  

 

 

    

 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe om 

schriftelijk terug te komen op de gedetailleerde vragen 

vanuit de commissie over het jaarverslag sociaal domein 

2020.     TCS 176 

 

  

11. Collegebrief samenwerkingsvorm Decentraal Wonen (informatie en 

oriëntatie) 

  

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

Zuidewijn reageert en beantwoordt de vragen. Na de zomer zal de commissie een 

concreter plan worden voorgelegd 

 

 

12. Ingekomen stuk Jaarverslag Wmo raad 2020 (C6 LIS 15-4) - geagendeerd 

op verzoek van Hart voor Bloemendaal (informatie en oriëntatie) 

 

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

Zuidewijn reageert en beantwoordt de vragen. 

 

13. Ingekomen stuk Regionale gezondheidsnota, aanpak suïcide (C11 LIS 15-

4) – geagendeerd op verzoek van Hart voor Bloemendaal (informatie en 

oriëntatie) 

 

 Op voorstel van de voorzitter wordt dit stuk doorgeleid naar de volgende cyclus. 

 

 

14. Bestuurlijke termijnagenda commissie samenleving 

 

Er zijn geen opmerkingen vanuit de commissie aangaande de bestuurlijke 

termijnagenda. 

 

15. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

 

Er is geen informatie uit regionale samenwerkingsverbanden 

 

 

16. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie  

 

Er zijn geen mededelingen vanuit de voorzitter of leden van de commissie. 
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17. Mededelingen College van B&W 

 

 

18. Vaststellen van het verslag van 13 januari 2021 

 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

19. Lijst van toezeggingen College 

 

TCS 167, TCS 169, TCS 170, TCS 171 zijn vorige vergadering afgedaan. Deze gaan 

van de lijst.  

 TCS 172 is op 2 juni beantwoord met een collegebrief, en is hiermee afgedaan. 

 TCS 173 is op 22 juni beantwoord met een collegebrief, en is hiermee afgedaan. 

De toezeggingenlijst zal worden bijgewerkt. 

 

20. Rondvraag 

 

Er zijn geen vragen ingediend voor de rondvraag 

 

 

21.  Sluiting 

 

Mevrouw Voorham krijgt het woord, zij licht toe vanwege verhuizing afscheid te 

moeten nemen van de commissie. Zij richt het woord tot de commissie en dankt 

hen voor de samenwerking.  

De voorzitter dankt mevrouw Voorham voor haar inzet in de commissie en sluit de 

vergadering om 22.52 uur. 


