Commissie Samenleving op woensdag 31 maart 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, 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 zij en dhr Doorn verschillende agendapunten voor hun rekening nemen. Dit
geldt tevens voor dhr. van de Bunt en dhr. Heukels.
2. Vaststellen van de agenda
De voorzitter stelt de commissie voor om agendapunt 7 direct na agendapunt 3 te
behandelen ivm de aanwezigheid van een inspreker. Dit voorstel wordt unaniem
aanvaard.
De agenda wordt met inachtneming van bovenstaande vastgesteld.

3. Inspreken in de commissie
De inspreker van de stichting Bleekersveld Groen spreekt in over agendapunt 7:
Voortgang huisvesting statushouders.
7. Voortgang noodhuisvesting statushouders (standaard op agenda,
Informatie en oriëntatie)
Het college heeft recent een nieuw plan van aanpak naar de raad gestuurd.
Wethouder De Roy van Zuidewijn geeft een korte toelichting op het plan van
aanpak. De ambtelijke ondersteuning geeft aan de hand van cijfers en grafieken
een verdere toelichting.
De commissie bespreekt het plan en stelt vragen. Wethouder de Roy van
Zuidewijn reageert en beantwoordt de vragen.
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Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe schriftelijk terug te komen op de
vraag van mevrouw Roos over het percentage van de jaarlijkse mutaties in de
voorraad sociale woningbouw die toegewezen wordt aan statushouders.
TCS 168



Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe schriftelijk terug te komen op de
vraag van dhr. van de Bunt over de cijfers rond het aantal Bloemendalers dat in
een andere gemeente een sociale woning betrekt versus het aantal Bloemendalers
dat dat binnen de gemeentegrens doet.
TCS 169

4. Woonakkoord regio Zuid-Kennemerland (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 toe schriftelijk terug te komen op de
vraag van dhr. van de Bunt waar in de woningwet de verplichting staat tot
samenwerking in de regio
TCS 170



Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe schriftelijk terug te komen op de
vraag van mevr. van Vliet over de gehanteerde cijfers binnen de plancapaciteit in
het woonakkoord regio Zuid- Kennemerland. Dit nadat mevr. van Vliet aangeeft in
het stuk andere cijfers te zien over de plancapaciteit als dat de wethouder noemt.
TCS 171
Het voorstel gaat als bespreekpunt naar de raad van 15 april

5. Regionale gezondheidsnota (Meningsvorming)
De commissie bespreekt het voorstel en stelt vragen. Wethouder de Roy van
Zuidewijn reageert en beantwoordt de vragen.
Het voorstel gaat als bespreekpunt naar de raad van 15 april
6. Aanpassing verordening huisvesting onderwijs (Meningsvorming)
De commissie bespreekt het voorstel en stelt vragen. Wethouder Heijink reageert
en beantwoordt de vragen.
Het voorstel gaat als bespreekpunt naar de raad van 15 april
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8. Bestuurlijke termijnagenda commissie samenleving
Er zijn geen opmerkingen vanuit de commissie aangaande de bestuurlijke
termijnagenda.
9. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden
Door gebrek aan spreektijd van het college kunnen hierover geen mededelingen
gedaan worden. Mocht hier wel informatie over zijn dan wordt dit schriftelijk met de
commissie gedeeld.

10.Mededelingen voorzitter of leden van de commissie
Er zijn geen mededelingen vanuit de voorzitter of leden van de commissie.
11.Mededelingen College van B&W
Door gebrek aan spreektijd van het college kunnen er geen mededelingen gedaan
worden. Mocht hier wel aanleiding toe zijn dan wordt dit schriftelijk met de
commissie gedeeld.
12.Vaststellen van het verslag van 13 januari 2021
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
13.Lijst van toezeggingen College
De vorige keer zijn afgedaan: TCS 155, 166. Die gaan van de lijst.
TCS 167 blijft open staan.
De toezeggingenlijst zal worden bijgewerkt.
14.Rondvraag
Door gebrek aan spreektijd van de kant van zowel de indiener als het college wordt
het college gevraagd de beantwoording van de ingediende vragen schriftelijk af te
doen.
15. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.55 uur en dankt de aanwezigen.

