
Commissie Samenleving  
 

 

 

Concept besluitenlijst vergadering 
 

 

DATUM WOENSDAG 13 JANUARI 2021 20:00 

Online LINK 

Aanwezig de heer Bruggeman (CDA), de heer van de Bunt (LB), mevrouw Faas (Zelfstandig 

Bloemendaal), mevrouw Gamri (PvdA), de heer Harder (VVD), mevrouw Robbers (VVD), 

mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal), mevrouw Steegman (VDB), mevrouw van Vliet 

(GroenLinks), mevrouw Voorham (D66) 

Afwezig n.v.t. 

Collegeleden Wethouder De Roy van Zuidewijn 

Voorzitter de heer Schell 

Griffier mevrouw Kroonenberg 

 

 

1. Opening en bericht van verhindering 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen en mensen die online meekijken welkom. 

 

De voorzitter geeft de aanwezigen nog het advies mee om ‘calculerend’ om te gaan met de spreektijd, aangezien in de 

vergadering gisteren diverse leden van de commissie vroegtijdig door hun spreektijd heen waren. 

 

Bericht van verhindering Vervangen door: 

Geen afmeldingen  

 

 Mevrouw Steegman (VDB) geeft aan dat de heer Doorn het vanaf ± 22:00 van haar overneemt, zij licht dit toe. 

 De heer van der Bunt (LB) geeft aan dat hij in principe het woord voert namens Liberaal Bloemendaal, maar dat de 

heer Heukels op enkele agendapunten de woordvoering zal overnemen. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

Ongewijzigd vastgesteld 

 

3. Inspreken in de commissie 
Er hebben zich geen insprekers aangemeld. 

 

4. Regiovisie ´geweld hoort nergens thuis´ - Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 

(Meningsvorming) 
 

De voorzitter licht het voorgesteld raadsbesluit toe en leest het besluitpunt voor: 

De regiovisie VERBINDEN EN VERSTERKEN in de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling vast te stellen. 

 

Alle fracties geven hun visie en stellen vragen. 

 

Wethouder de Roy van Zuidewijn reageert en beantwoordt vragen. 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Commissie-Samenleving/2021/13-januari/20:00
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Onderwerpen o.a.: regiovisie (brede visie), aansluitend op nationaal meerjarenprogramma, vormt basis voor nieuw 

gemeentelijk actieplan, voortgaan op wat goed gaat, cijfers Bloemendaal (jaarverslag Veilig Thuis, midden 2021 

verwacht), wat bewoners ervan merken (actieplan), zo vroegtijdig mogelijk signaleren en ingrijpen, financiering vanuit 

rijk, wel een gemeentelijke bijdrage Veilig Thuis, slachtofferhulp (organisatie) meenemen in actieplan, 

centrumgemeente Haarlem, subsidies, geen financiële gevolgen. 

 

Wethouder de Roy van Zuidewijn zegt toe om de vraag over de huidige cijfers voor Bloemendaal m.b.t. huiselijk geweld 

en kindermishandeling schriftelijk te beantwoorden (ZB) TCS166 

 

Fractie Commissielid Advies 

CDA Dhr Bruggeman Hamerpunt 

Liberaal Bloemendaal Dhr van de Bunt Hamerpunt 

Zelfstandig Bloemendaal Mw Faas Hamerpunt 

PvdA Mw Gamri Hamerpunt 

VVD Mw Robbers Hamerpunt 

Hart voor Bloemendaal Mw Roos  

VDB Mw Steegman Hamerpunt 

GroenLinks Mw van Vliet Hamerpunt 

D66 Mw Voorham Hamerpunt 

 

Conclusie: dit raadsvoorstel gaat als hamerpunt naar de raad. 

 

5. Participatiebedrijf (Meningsvorming) 
 

De voorzitter licht het voorgesteld raadsbesluit toe en leest het besluitpunt voor: 

In te stemmen met de vorming van een ‘Participatiebedrijf’, conform de kaders in de nota ‘Ontwerp Participatiebedrijf 

Zuid-Kennemerland’. 
 

Alle fracties geven hun visie en stellen vragen. 

 

Wethouder de Roy van Zuidewijn reageert en beantwoordt vragen. 

Onderwerpen o.a.: aantal mensen (totaal ± 120), doel (betere dienstverlening), controlemomenten (blijven gelijk), 

kosten EUR 18.000 (blijft het bij), uitsterven (groep neemt af), nu implementatiefase, voordeel (meer mogelijkheden), 

invloed gemeente, Haarlem, GR ipv inkoop (reden), nu GR - dan samenwerkingsovereenkomst, naadloze overname, 

re-integratie (deels via Agros en Startbaan) (deel budget), situatie doelgroep (minimaal gelijk, hopelijk beter), re-

integratie (EUR 240.000 totaal p/jr - daarvan EUR 35.000 deze organisatie), kwaliteit blijft gelijk. 

 

Wethouder de Roy van Zuidewijn zal m.b.t. de vorming van het participatiebedrijf, het verzoek van de PvdA om een 

evaluatie na een jaar (niet alleen jaarverslag, maar uitgebreider) inbrengen in het GR bestuur.  TCS167 

 

De ambtelijke ondersteuning beantwoordt de technische vragen. 

Onderwerpen o.a.: huidige relatie met onderdelen participatiebedrijf, welke medewerkers gaan mee, frictiekosten 

niet voor Bloemendaal, budget totaal en Bloemendaal 

 

Fractie Commissielid Advies 

D66 Mw Voorham Hamerpunt 

GroenLinks Mw van Vliet Hamerpunt 

VDB Mw Steegman Hamerpunt 

Hart voor Bloemendaal Mw Roos Bespreekpunt 

VVD Dhr Harder Hamerpunt 

PvdA Mw Gamri  

Zelfstandig Bloemendaal Mw Faas  
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Liberaal Bloemendaal Dhr van de Bunt Bespreekpunt 

CDA Dhr Bruggeman Bespreekpunt 

 

Conclusie: dit raadsvoorstel gaat als bespreekpunt naar de raad. 

 

Het is nu 21:15, de vergadering wordt geschorst voor 7 minuten. 

 

6. Beleidsplan schuldhulpverlening en Verordening beslistermijn schuldhulpverlening 

(Meningsvorming) 

 

De voorzitter licht het voorgesteld raadsbesluit en de besluitpunten toe: 

1. In te stemmen met het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2024: Samen tegen schulden; 

2. In te stemmen met de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Bloemendaal 2021. 

 

Alle fracties geven hun visie en stellen vragen. 

 

Wethouder de Roy van Zuidewijn reageert en beantwoordt vragen. 

Onderwerpen o.a.: doel (hulp, overzichtelijk maken), vroegsignalering, ZZP-ers en jongeren, verwachte toename ivm 

corona, ‘New Future’ voor jongeren, voor volwassenen: gesprekken lopen nog (evt Kredietbank), functie sociaal 

raadslid, bezwaar en beroep, nieuwe wetten, gegevens BKR, ambtelijke ondersteuning, werkbezoeken 

maatschappelijk werk. 

 

Fractie Commissielid Reactie / advies 

CDA Dhr Bruggeman Wacht op beantwoording schriftelijke vragen mbt hoe wordt 

omgegaan met de schuldenaar 

Liberaal Bloemendaal Dhr van de Bunt Hamerpunt 

Zelfstandig Bloemendaal Mw Faas Hamerpunt 

PvdA Mw Gamri Hamerpunt 

VVD Mw Robbers Hamerpunt 

Hart voor Bloemendaal Mw Roos Hamerpunt 

VDB Dhr Doorn Hamerpunt 

GroenLinks Mw van Vliet Hamerpunt 

D66 Mw Voorham Hamerpunt, vragen naar cijfers 

 

Mw Steegman (VDB) heeft de vergadering verlaten. 

 

Conclusie: dit raadsvoorstel gaat als hamerpunt naar de raad, onder voorbehoud van de beantwoording van de nog 

openstaande vragen. 

 

7. Aanpassing Verordening materiele financiële gelijkstelling (Meningsvorming) 

 

De voorzitter licht het voorgesteld raadsbesluit en het besluitpunt toe: 

vast te stellen de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs Bloemendaal 2021 

 

Alle fracties geven hun visie en stellen vragen. 

 

Wethouder de Roy van Zuidewijn reageert en beantwoordt vragen. 

Onderwerpen o.a.: keuzevrijheid scholen, rol CJG (preventief jeugdbeleid) 

 

Geen van de fracties heeft verdere vragen of opmerkingen na de toelichting van de wethouder. 

 

Conclusie: dit raadsvoorstel gaat als hamerpunt naar de raad 
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Het is nu 22:10, er volgt een korte schorsing van 7 minuten. 

 

8. Verordening kinderopvang op sociaal-medische indicatie (afkomstig uit de raad van 17 december 

2020, nog meerdere openstaande vragen wethouder) (Meningsvorming) 
 

De voorzitter licht het voorgesteld raadsbesluit en het besluitpunt toe: 

De Verordening kinderopvang op sociaal-medische indicatie Bloemendaal 2021 vast te stellen. 

 

Een collegebrief ter beantwoording van de openstaande vragen uit de raadsvergadering van 17/12, is vanmiddag met 

het extra griffiebericht is verzonden. 

 

Alle fracties geven hun visie en stellen vragen. 

 

Wethouder de Roy van Zuidewijn reageert en beantwoordt een vraag. 

Onderwerp: mensen die niet in beeld zijn kunnen ook zelf een aanvraag indienen 

 

Geen van de fracties heeft verdere vragen of opmerkingen na de toelichting van de wethouder. 

 

Conclusie: dit raadsvoorstel gaat als bespreekpunt naar de raad (ivm het amendement dat hierbij ingediend wordt) 

 

9. Initiatiefvoorstel Hart voor Bloemendaal Inspreken in de commissievergaderingen (afkomstig uit 

de raad van 17 december 2020) (Meningsvorming) 

 

De voorzitter licht het voorgesteld raadsbesluit en het besluitpunt toe: 

Besluit lid 8 en lid 9 van artikel 59 van het Reglement aan te passen als volgt: 

 Lid 8: De voorzitter kan het college maximaal 1 minuut reactietijd geven; 

 Lid 9: De voorzitter biedt de leden van de commissie de gelegenheid aan insprekers korte, verhelderende vragen te 

stellen. De voorzitter ziet erop toe dat dit niet leidt tot een discussie met insprekers. 

 

Ter informatie: bespreking in de commissie Grondgebied had als uitkomst dat dit als bespreekpunt naar de raad gaat. 

 

Alle fracties geven hun visie en stellen vragen. 

 

Fractie Commissielid Advies 

CDA Dhr Bruggeman Op zich steun, het ‘hoe’ is bespreekpunt 

Liberaal Bloemendaal Dhr van de Bunt Steun, zo lang het niet tot excessen leidt 

Zelfstandig Bloemendaal Mw Faas Steun 

PvdA Mw Gamri Bespreekpunt, hoe gaat dit bij andere gemeenten, provincie ed? 

VVD Dhr Harder Geen steun, inwoners worden al serieus genomen in BOB-model 

Hart voor Bloemendaal Mw Roos Steun (indiener) 

VDB Dhr Doorn Geen steun, juist door excessen afgeschaft, laten zoals het nu is 

GroenLinks Mw van Vliet Op zich steun, maar kan dit binnen vergaderstructuur en tijd? 

D66 Mw Voorham Geen steun, er zijn al voldoende mogelijkheden  

 

Mw Robbers (VVD) heeft de vergadering verlaten. 

 

Conclusie: dit raadsvoorstel gaat als bespreekpunt naar de raad 

 

10. Voortgang noodhuisvesting statushouders (standaard op agenda) (Informatie en oriëntatie) 
De leden van de commissie Grondgebied zijn (na aanmelding) welkom om aan dit agendapunt deel te nemen. 
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Wethouder de Roy van Zuidewijn licht de stand van zaken toe: 

Onderwerpen o.a.: vertraging ivm lockdown corona, vertraging ivm dieren (winterslaap, broedseizoen), 

vergunningsaanvraag tijdelijke woningen (30x Q4), bestemmingsplanwijziging voor woningbouw (nog eens 30x, eind 

Q4/Q1), afspraak provincie (interventie), tijdelijke/permanente woningen, verdringing, Dennenheuvel, sociale 

woningaanbod in Bloemendaal 

 

Alle fracties worden in de gelegenheid gesteld hun reactie te geven en vragen te stellen. 

 

De heer Oude Weernink (D66) vervangt mw Voorham, die door technische problemen moeite heeft om goed deel te 

kunnen nemen aan deze vergadering. 

 

11. Bestuurlijke termijnagenda commissie samenleving (BTA) 

Geen opmerkingen 

 

12. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 
Wethouder de Roy van Zuidewijn: 

 Mbt datalek Kenter, autoriteit persoonsgegevens zal geen diepgaand onderzoek instellen en geen boete opleggen, 

naar verwachting komt eind februari het rapport, de commissie wordt op de hoogte gehouden; 

 Inkoop Jeugdhulp: regionale radenbijeenkomst gepland, opkomst vanuit Bloemendaal is naar verwachting groot. 

 

13. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie 

Geen mededelingen 

 

14. Mededelingen College van B&W 
Geen mededelingen 

 

15. Vaststellen van het verslag van de vergadering van 2 december 2020 
Ongewijzigd vastgesteld 

 

16. Lijst van toezeggingen door het College 
 

Nummer Betreft (kort) Besluit 

TCS147 Vivaro vragen voor wethouder Heijink (ZB) Verwijderen van de lijst (vorige vergadering afgedaan) 

TCS155 Soc huurw – wat staat in contracten? (ZB) Aanhouden, beantwoording voor de volgende 

commissievergadering 

TCS157 Overz. redenen afwijzen parkeerterrein (ZB) Verwijderen van de lijst (vorige vergadering afgedaan) 

TCS159 Private winsten bij zorgaanbieders Verwijderen van de lijst (vorige vergadering afgedaan) 

TCS160 Vragen over BloemendaalSamen Verwijderen van de lijst (vorige vergadering afgedaan) 

TCS161 Blekersveld: participatieplan  uitvoering Verwijderen van de lijst (vorige vergadering afgedaan) 

TCS162 Brief advies gemeenteadvocaat 

TCS163 Blekersveld: concrete projectplanning  

TCS164 Openstaande vragen m.b.t. SMI beantw 10-12-2020 beantwoord met collegebrief 2020004676 (C18) 

TCS165 Overzicht gehuisveste statushouders 2020 11-12-2020 beantwoord met collegebrief 2020004668 (C20) 

 

17. Rondvraag 
 

Commissielid (fractie) Vraag 

Mw Roos (HvB) Verzonden: woensdag 2 december 2020 11:02 

N.a.v. Hofbar uitzending, vragen aan wethouder De Roy: 

 Kent u de uitzending van Hofbar over de uithuisplaatsing en de ondertoezichtstelling? 

 Sociaal pedagoog Harry Berndsen heeft ongeveer 200 jeugdzorg dossiers onderzocht en 

kwam tot conclusie dat 60% ongeveer van de gevallen geen goed feitenonderzoek 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C18-Beantwoording-vragen-kinderopvang-op-sociaal-medische-indicatie-2020004676.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C20-Mutaties-corporatiewoningen-en-gehuisveste-statushouders-2020004668.pdf
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plaatsvond en dat ondertoezichtstelling (OTS) of uithuisplaatsing (UHP) niet had 

gehoeven. Wat is uw mening hierover en ervaring hiermee? 

 Onze fractie heeft dit eerder in de commissie willen bespreken, maar toen beschikte u 

niet over informatie over UHP. Bent u nog steeds van mening dat het goed geregeld is en 

vormt Bloemendaal dan een uitzondering op het landelijk beeld? Zijn er in Bloemendaal 

geen onterechte OTS of UHP? En waarom dan niet? Hebt u nu wel zicht op de aantallen? 

 Wethouder de Roy van Zuidewijn: OTS en UHP moeten uitermate zorgvuldig gebeuren. 

UHP gebeurt door de rechter, die velt het oordeel, daarin heeft de gemeente geen rol. De 

aantallen cliënten OTS worden genoemd, over UHP zijn geen data bekend. Vragen zijn ook 

beantwoord op 26-02-2020. Het toezicht ligt niet bij de gemeente, maar bij de Inspectie 

Jeugdzorg, er is geen aanleiding te twijfelen aan de kwaliteit van de geboden zorg. 

Mw Roos (HvB) Verzonden: vrijdag 25 december 2020 12:31 

Zie besluitenlijst B&W 15 december jl 

009 Instroom vrijgevestigden per 01-01-2021 

 Hierin staat dat is besloten tot voorlopige gunning en definitief als de standstill periode is 

afgelopen en geen bezwaren zijn binnengekomen. Wat wordt bedoeld met standstill? 

 Hoeveel vrijgevestigden zijn onder contract ex PGB houders? 

 Betreft dit jeugdhulp/jeugdzorg? 

 Bent u ermee bekend dat uit onderzoek blijkt dat grof geld wordt verdiend door 

vrijgevestigden als het jeugdhulp betreft? Zie publicaties Follow the Money. 

 Hoe gaat u de raad betrekken bij de inkoop in 2021? 

 Welke maatregelen gaat u treffen om meer grip te krijgen op uitgaven? 

 Wethouder de Roy van Zuidewijn: er zijn 67 vrijgevestigden onder contract (CJG vermeldt 

een regionaal cijfer), dit betreft jeugdhulp/jeugdzorg. De raad wordt betrokken bij de inkoop 

via de regionale radenbijeenkomst, input kan dan gegeven worden op de 

verwervingsstrategie, die weer geagendeerd wordt in deze commissie voor besluitvorming. 

In het opstellen van de verwervingsstrategie wordt de ‘grip’ op uitgaven meegenomen. 

Mw Roos (HvB) Verzonden: maandag 11 januari 2021 21:12 

 Heeft Bloemendaal ook boetes uitgereikt aan mensen in de Bijstand en zo ja, ook ivm 

boodschappen die cadeau worden gedaan? Zo nee, welke boetes dan wel? Of welke 

maatregelen en hoe wordt dit gecontroleerd? 

 Wethouder de Roy van Zuidewijn: er zijn boetes bij fraude of als aan de 

inlichtingenverplichting niet tegemoet gekomen is, over boetes bij andere situaties is de 

wethouder niets bekend (na navraag hiernaar).  

Mw Roos (HvB) Verzonden: maandag 11 januari 2021 21:12 

 Zie het artikel in de Groene Amsterdammer ‘Wij zijn geen Swiebertjes’. Hoeveel daklozen 
telt Bloemendaal en welke voorzieningen hebben wij voor daklozen? Worden hier actief 

mensen geweerd uit andere gemeenten? 

 Wethouder de Roy van Zuidewijn: hier komt de wethouder schriftelijk op terug. 

Mw Roos (HvB) Verzonden: vrijdag 25 december 2020 12:26 

N.a.v. de besluitenlijst B&W van 15 december 2020: 

2 Vaststelling subsidie 2019 MEE & de Weering 

Het college besluit: 

de subsidie aan MEE & de Weering over 2019 vast te stellen op € 20.409. 
 Waarom wordt subsidie aan deze instelling verstrekt? 

 Waarom wordt die subsidie over 2019 verstrekt eind 2020? 

 Past dit in het subsidiebeleid? 

 Wethouder de Roy van Zuidewijn: deze organisatie biedt onafhankelijke 

cliëntondersteuning, zoals juridische ondersteuning, onderzoek en diagnostiek, inbreng 

expertise, subsidieverstrekking na afloop past in ons subsidiebeleid. 

Dhr Heukels (LB) Verzonden: woensdag 13 januari 2021 10:09 
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Het verzorgingstehuis Oldenhove is momenteel weer leeg nadat de bewoners van 

Wildhoef zijn teruggekeerd naar hun nieuwe behuizing, en schijnt thans verhuurd te 

worden aan een externe zorginstantie, Sint Jans zorginstelling uit Haarlem. 

Dit in tegenstelling tot wat eerder is gemeld door de wethouder dat de eigenaar van 

Oldenhove, Sint Jacob, deze locatie nodig had als wissellocatie voor eigen zorginstellingen 

en niet beschikbaar is voor andere doelgroepen op de woningmarkt. 

Is de wethouder hiervan op de hoogte en zijn er inspanningen gedaan om Oldenhove in te 

kunnen zetten als mogelijke oplossing voor de nijpende vraag naar betaalbare woonruimte 

binnen onze gemeente. 

 Wethouder de Roy van Zuidewijn: het college heeft gesprekken over Oldenhove gevoerd, 

nog recentelijk op 26-11-2020. Dit zou een ideale oplossing zijn voor tijdelijke huisvesting van 

statushouders. De eigenaren geven echter aan deze locatie nodig te hebben voor eigen 

gebruik, als ‘wissellocatie’ bij renovatie van verzorgingshuizen. Of dit is voor de eigen 

zorginstellingen of ook andere, is ons niet bekend. 

Mw Roos (HvB) 

(opgelezen door dhr 

Heukels, LB) 

Verzonden: woensdag 13 januari 2021 10:54 

De Stichting Jongleren is betrokken bij de nieuw te bouwen gymzaal in het 

bestemmingsplan Dennenheuvel samen met de gemeente en samen met de eigenaar van 

Dennenheuvel. Wat hebben deze drie partijen precies afgesproken of besproken op 15 

december jl en waarom is de raad hierover niet geinformeerd? 

 Wethouder de Roy van Zuidewijn: deze vraag kan doorgeschoven worden naar de 

commissievergadering Bestuur en Middelen, dit valt onder de verantwoordelijkheid van 

wethouder Heijink. 

 

Mw Roos geeft aan de nog openstaande vragen in te dienen voor schriftelijke beantwoording. 

 

18. Sluiting 

Om 23:19 sluit de voorzitter de vergadering. 
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