
 

 

Commissie Samenleving op woensdag 14 september 2022 

 

Concept Besluitenlijst 

 

Aanwezig: Dhr. Harder (VVD), Dhr. van Rij (VVD), Dhr. Verheij (D66), Mevr. Driessen 

(HvB), Dhr. Bruggeman (CDA), mevr. de Groot (PvdA), dhr. van de Bunt (LB), dhr. 

Devilee (ZB), Mevr. van der Veldt (GrL), mevr. Roos (HvB) 

College: wethouder Gamri 

Voorzitter: de heer Faber 

Griffier: de heer Meerkerk 

 

1. Opening en bericht van verhindering 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er is een 

bericht van verhindering binnen gekomen van dhr. Metselaar. Hij wordt vervangen 

door mevr. Driessen. Mevr. Roos zal voor Hart voor Bloemendaal het woord 

voeren op agendapunt 7. 

Daarnaast is er een bericht van verhindering binnen gekomen van mevr. 

Heerikhuize, zij wordt vervangen door dhr. Bruggeman 

 

2. Vaststellen van de agenda 

 

De voorzitter stelt de commissie voor om agendapunt 5, ivm aanwezigheid van een 

externe voor dit punt, als eerste inhoudelijke punt te behandelen. De commissie 

stemt in met dit voorstel.  

 

De voorzitter stelt voor om agendapunten 6 en 7 gezamenlijk te behandelen. De 

commissie stemt niet in met dit voorstel.  

 

De agenda wordt met inachtneming van bovenstaande vastgesteld.  

 

3. Inspreken in de commissie  

 

Er hebben zich geen insprekers aangemeld.  

 

 

 

5. Strategisch beleidsplan 2021-2025 bij het bestuursverslag Stopoz 2020 C3 

LIS 11 november 2021 – agenderingsverzoek CDA. (Informatie en 

orientatie) 
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De voorzitter van het college van bestuur van STOPOZ geeft een korte inleiding 

waarbij met name wordt aangegeven dat de stichting werkt naar schaalvergroting, 

dit ivm slagkracht met name in de regio.  

 

De commissie bespreekt de stukken en stelt vragen.  

Wethouder Gamri en de voorzitter van de raad van Bestuur van STOPOZ reageren 

en beantwoorden de vragen. 

 

 

  

4.    Subsidieverordening algemene voorzieningen specifieke doelgroepen                                 

(meningsvorming) 

 

 

In de vorige vergadering is dit stuk doorgeschoven. Inmiddels is de reactie van de 

WMO raad op de collegebrief aangeleverd. 

 

De commissie bespreekt kort het voorstel.  

 

 Wethouder Gamri reageert en beantwoordt de vragen.   

 

 Het voorstel gaat als hamerpunt naar de raad van 29 september. 

  

 

6  Voortgang huisvesting statushouders (standaard op agenda) (Informatie 

en oriëntatie) 

 

 Wethouder Gamri houdt een korte inleiding. 

  

 De commissie geeft aan dit onderwerp graag standaard op de agenda te houden. 

Daarnaast geven diverse partijen aan graag een korte financiële paragraaf te zien in 

een volgend memo 

 

 Wethouder Gamri zegt toe om in 

een volgend memo voortgang 

huisvesting statushouders ook een 

korte financiële toelichting te 

geven.   TCS 109 

 

7.  Projectplan Oldenhove C16 LIS 12 juli, agenderingsverzoek Liberaal 

Bloemendaal (Informatie en oriëntatie) 

 

 

De commissie bespreekt het stuk en stelt vragen. 

 

Wethouder Gamri reageert en beantwoordt de vragen.  
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  Wethouder Gamri zegt op een 

vraag van mevrouw Roos toe om 

de periode van 3 tot 6 maanden 

verblijf voor economisch daklozen 

in Oldenhove te heroverwegen. 

  TCS 110  

 Wethouder Gamri zegt toe,  op 

een vraag van mevrouw Roos, om 

uit te zoeken of de gemeente 

gebruik kan maken van een 

bestaand energiecontract mbt tot 

Oldenhove. Dit ook ivm de kosten.  

 TCS 111 

 

 

8.  Collegebrief over Initiatiefvoorstel opkoopbescherming, C6 LIS 12 juli, 

agenderingsverzoek D66 (Informatie en oriëntatie) 

 

De commissie bespreekt het stuk en stelt vragen.  

 

Wethouder Gamri reageert en beantwoordt de vragen.  

 

 Wethouder Gamri zegt op een 

vraag van de heer Devilee toe om 

de analyse van het kadaster ihkv 

de opkoopbescherming naar de 

raad te sturen.        TCS 112 

 

 

9. Bestuurlijke termijnagenda commissie Samenleving 

 

De commissie geeft aan graag het rapport over de muziekschool te behandelen.  

 

10.  Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

 

  De wethouder wijst op 2 komende bijeenkomsten over de jeugdzorg en beschermd 

wonen.  

 

11.  Mededelingen voorzitter of leden van de commissie  

 

Er zijn geen mededelingen.  

 

12.  Mededelingen College van B&W 

 

Wethouder Gamri  doet een mededeling over een aankomende collegebrief over 

het projectplan Vogelenzang.  
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Wethouder Gamri heeft tevens een mededeling over het doelgroepenvervoer 

waarvoor er weinig chauffeurs zijn.  Hierdoor zal het WMO vervoer worden 

begrenst. Hier zal een brief vanuit het college over volgen.  

 

13. Vaststellen van het verslag van de vergadering van 22 juni 2022 

 

Het verslag wordt vastgesteld  

  

14. Lijst van toezeggingen College 

 

Vorige vergadering is TCS 103 afgedaan. Deze gaat van de lijst. 

 

Over TCS 102 is er een brief vanuit het college op 12 juli binnengekomen. Dhr van 

de Bunt geeft echter aan dat de beantwoording niet voldoet en dat deze dan ook 

blijft openstaan.    

 

TCS 104 is beantwoord met een collegebrief op 30 augustus en is hiermee 

afgedaan. 

 

TCS 105 is beantwoord met een collegebrief op 8 september en is hiermee 

afgedaan.  

 

TCS 106 is beantwoord met een collegebrief op 8 juli en is hiermee afgedaan.  

 

TCS 108 is afgedaan met het ter inzage leggen van de stukken.  

 

De toezeggingenlijst zal worden bijgewerkt. 

 

15. Rondvraag 

 

Door gebrek aan spreektijd verzoekt Hart voor Bloemendaal de ingediende vragen 

schriftelijk te beantwoorden.  

 

16.  Sluiting 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 22.42 uur. 


