
 

 

Commissie Samenleving op woensdag 16 februari 2022 

 

Concept Besluitenlijst 

 

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

mevrouw Gamri (PvdA), de heer Bruggeman (CDA), de heer Kempenaar (D66), de heer 

van Rij (VVD), de heer Doorn (VDB), mevrouw Van Vliet (GrL) 

Afwezig met kennisgeving: de heer Harder (VVD), 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.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

 

De voorzitter stelt voor 5a, initiatiefvoorstel opkoopbescherming, aan de agenda 

toe te voegen. De commissie gaat hiermee akkoord.  

Dhr. Bruggeman stelt voor agendapunt 7 door te schuiven naar de vergadering 

van de commissie in mie, De commissie gaat hiermee akkoord. 

Dhr. van de Bunt stelt voor na agendapunt 3, agendapunt 6 te bespreken 

aangezien over dit punt er insprekers zijn, De commissie gaat hiermee akkoord. 

Met inachtneming van bovenstaande wordt de agenda vastgesteld.    

 

3. Inspreken in de commissie  

 

Er hebben zich 6 insprekers aangemeld voor dit agendapunt. 

Zij spreken allen in op agendapunt 6 van de agenda. 

De commissie stelt aan enkele insprekers verhelderende vragen.  

 

 

6. Voortgang noodhuisvesting statushouders (Informatie en oriëntatie) 

 

Wethouder de Roy van Zuidewijn geeft een inleiding waarin ze aangeeft dat de 

huidige economische daklozen die op Denneheuvel verblijven een half jaar langer 

daar kunnen wonen.  

 

De commissie bespreekt de memo en stelt vragen.  

Een aantal commissieleden vraagt wat er sinds de laatste raadsvergadering is 

verandert aangezien de economisch daklozen nu wel langer kunnen blijven wonen 
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op Denneheuvel. Ook worden er een aantal vragen gesteld of de wethouder 

gebruik gaat maken van haar discretionaire bevoegdheid (hardheidsclausule) 

 

Wethouder de Roy van Zuidewijn reageert en beantwoordt de vragen. Ze geeft 

aan dat er nader onderzoek is gedaan naar eventuele huurrechten die zouden 

kunnen ontstaan bij verlenging van woonperiode op Denneheuvel. Dit bleek niet 

het geval te zijn. Ook geeft zij aan zeer zorgvuldig om te willen gaan met haar 

bevoegdheid en daarom op dit moment daar niet op te kunnen antwoorden.  

De financiële situatie rond Oldenhove is na het aannemen van een amendement in 

de afgelopen raadsvergadering verandert. Hier wordt nog naar gekeken met de 

diverse partners.  

 

 

4. Addendum Regiovisie Jeugdhulp Zuid-Kennemerland/ IJmond 

(meningsvorming) 

 

De commissie heeft geen vragen of opmerkingen over het stuk.  

 

 

Het voorstel gaat als hamerpunt naar de raad van 10 maart. 

 

  

 

5.       Intrekken Verordening Wet inburgering (meningsvorming) 

 

De commissie bespreekt het voorstel en stelt enkele vragen.  

 

 Wethouder de Roy van Zuidewijn reageert en beantwoordt de vragen 

 

 Het voorstel gaat als hamerpunt naar de raad van 10 maart. 

 

5a.       Initiatiefvoorstel D66, Grl, PvdA, VDB, ZB opkoopbescherming  

                                   (meningsvorming) 

 

 

           De commissie bespreekt het voorstel en stelt vragen. 

  

 De initiatiefnemers en wethouder de Roy van Zuidwijn reageren en beantwoorden 

de vragen. De wethouder geeft aan dit initiatiefvoorstel een goede ontwikkeling te 

vinden. Wel zal er nog een officiële zienswijze vanuit het college volgen.  

  

 

7        C3 LIS 16 december 2021, bestuursverslag STOPOZ, geagendeerd op          

          verzoek van CDA (Informatie en oriëntatie) 

 

Op voorstel van dhr. Bruggeman wordt dit agendapunt verschoven naar de 

commissie in mei 
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8.   C3 LIS 13 december 2021. Rapportage 1e halfjaar sociaal domein,    

           geagendeerd op verzoek van CDA ( (Informatie en oriëntatie) 

  

 De commissie bespreekt het stuk en stelt vragen. Hierbij wordt aangegeven dat het 

stuk zeer gewaardeerd wordt. Alleen het tijdstip van behandeling wordt als laat 

beschouwd. 

 

Wethouder de Roy van Zuidewijn reageert en beantwoordt de vragen. 

 

 Wethouder de Roy van Zuidewijn zegt, 

na een vraag van de heer Metselaar, toe 

om schriftelijk terug te komen op de 

uitkomst van het overleg tussen de 

buurtsportcoaches en de diverse 

sportverenigingen.   TCS 187 

 

9. Bestuurlijke termijnagenda commissie Samenleving 

 

Er zijn geen opmerkingen vanuit de commissie aangaande de BTA 

 

10.  Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

 

 De wethouder geeft aan dat er een regionaal portefeuille houders overleg is 

geweest. Hierin heeft zij aandacht gevraagd voor de omgang met economisch 

daklozen en voor opkoopregelingen.  

 

11.  Mededelingen voorzitter of leden van de commissie  

 

 De voorzitter en de leden van de commissie hebben geen mededelingen. 

 

12.  Mededelingen College van B&W 

 

Er zijn geen mededelingen. 

 

13. Vaststellen van het verslag van de vergadering van 26 januari 2022 

 

Er is 1 suggestie voor aanpassing hiervoor binnen gekomen. Dit betreft toezegging 

TCS 184. De toezegging ging over de vraag of de beschermd wonen locatie, 10 jaar 

geleden, vijverpark betrof en niet, zoals nu stond aangeven, Park Vogelenzang als 

reservelocatie. De commissie gaat akkoord met deze wijziging. 

De commissie stelt het verslag met inachtneming van bovenstaande vast.  

  

14. Lijst van toezeggingen College 

 

TCS 177, 178, 179, 181 en 182 zijn in de vorige vergadering afgedaan, deze gaan 

van de lijst af.   
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TCS 185 is beantwoordt met een collegebrief op 16 februari 2022 en is hiermee                

afgedaan. 

 

TCS 183 is niet langer aan de orde en is hiermee afgedaan 

 

 TCS 184 zal aangepast worden conform besloten bij agendapunt 13 

  

De toezeggingenlijst zal worden bijgewerkt. 

 

15. Rondvraag 

 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag ingediend 

 

 

16.  Sluiting 

 

De heer Bruggeman dankt namens de gehele commissie de heer Schell voor zijn 

voorzitterschap de afgelopen raadsperiode.  

Wethouder de Roy van Zuidwijn dankt de commissie en de voorzitter voor hun 

samenwerking de afgelopen raadsperiode.  

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 22.16 uur. 


