
 

 

Commissie Samenleving op woensdag 18 mei 2022 

 

Concept Besluitenlijst 

 

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

(HvB), mevr. van Heerikhuize (CDA), mevr. Gamri (PvdA), dhr. van de Bunt (LB), dhr. 

Devilee (ZB), dhr. Slewe (ZB), mevr. van der Veldt (GrL) 

College: wethouder De Roy van Zuidewijn 

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 zijn geen 

berichten van verhindering. Zelfstandig Bloemendaal heeft aangegeven dat op 

agendapunt 4 dhr. Slewe het woord zal voeren.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

 

De voorzitter stelt voor agendapunt 10 naar de volgende cyclus door te schuiven 

zodat hiervoor meer tijd beschikbaar is. De initiatiefnemer van plaatsing van het 

stuk op de agenda, het CDA, is akkoord met dit voorstel. De commissie stemt in 

met dit voorstel.  

De commissie besluit het stuk C5 de lijst ingekomen stukken van 21 april 2022: 

Kwaliteitsbeheerplan Jeugdhulp en Wmo 2022, dat door de commissie grondgebied 

naar deze commissie is doorgeleid, in de volgende cyclus te behandelen. 

Met inachtneming van bovenstaande wordt de agenda vastgesteld.  

 

3. Inspreken in de commissie  

 

Er hebben zich 2 insprekers aangemeld.  

Beide spreken in over agendapunt 4, waarna de commissie nog enige 

verhelderende vragen stelt.  

 

 

 

4. Voortgang huisvesting Oldenhove (doorgeschoven vanuit raad 21 april) 

(meningsvorming) 

 

De commissie bespreekt het voorstel en stelt vragen. 

Een deel van de commissie stelt dat ze zich, na de brief vanuit het COA, voor een 

keuze gesteld ziet. Ofwel statushouders huisvesten ofwel de regie overgeven aan 

het COA die asielzoekers zal huisvesten. Een ander deel is kritisch over het 
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amendement en voorstel. Met name over de financiële risico’s die de gemeente 
loopt. 

 

Wethouder de Roy van Zuidewijn reageert en beantwoordt de vragen 

 

 Wethouder de Roy van Zuidewijn zegt op een 

vraag van dhr. Metselaar toe om een overzicht 

van het RAP naar de commissie te sturen met 

daarin een overzicht van de gebouwde woningen 

in de gemeente.    TCS 101 

 

 

 Wethouder de Roy van Zuidewijn zegt op een 

vraag van dhr. van de Bunt toe om het advies 

van de huisadvocaat over de huurovereenkomst 

Oldenhove, vergezeld van een reflectie van het 

college hierop, (vertrouwelijk) aan de raad toe te 

zenden.     TCS102 

 

 Wethouder de Roy van Zuidewijn zegt op een 

vraag van dhr. Harder toe om op een zo kort 

mogelijk termijn een memo aan de commissie te 

sturen met daarin een overzicht van het aantal 

dit jaar gehuisveste en te huisvesten 

statushouders.    TCS 103 

 

 

 

 

Het amendement en voorstel zullen in de eerst volgende raad opnieuw in 

stemming worden gebracht. . 

 

  

 

5.       Verordening onderwijshuisvesting  (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 2 juni. 

 

 

6. Conceptbegroting 2023 Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en 

Voortijdig Schoolverlaten (meningsvorming) 

 

De commissie heeft geen vragen of opmerkingen over het stuk.  
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Het voorstel gaat als hamerpunt naar de raad van 2 juni. 

  

 

7.  Ontwerpbegroting 2023-2025 Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd 

Wonen (meningsvorming) 

 

De commissie heeft geen vragen of opmerkingen over het stuk. 

 

Het voorstel gaat als hamerpunt naar de raad van 2 juni. 

 

 

8.  Subsidieverordening algemene voorzieningen specifieke doelgroepen 

(meningsvorming) 

 

De commissie besluit op voorstel van dhr. Harder het stuk in de volgende cyclus te 

behandelen. De commissie wil graag eerst een advies vanuit de WMO raad 

. 

 

9.  Voortgang noodhuisvesting statushouders (standaard op agenda) 

 

 De commissie geeft aan dat na behandeling van agendapunt 4 hieraan geen 

behoefte meer is.  

 

10.        C3 LIS 11 november 2021, bestuursverslag STOPOZ, geagendeerd op          

          verzoek van CDA (Informatie en oriëntatie) 

 

Op voorstel van de voorzitter wordt dit agendapunt verschoven naar de commissie 

in juni 

 

 

 

11. Bestuurlijke termijnagenda commissie Samenleving 

 

Wethouder De Roy van Zuidewijn geeft aan dat er door de druk op de ambtelijke 

organisatie ivm de opvang van Oekraïense vluchtelingen er geen jaarverslag sociaal 

domein zal komen 

 

12.  Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

 

  Er zijn geen mededelingen hierover. 

 

13.  Mededelingen voorzitter of leden van de commissie  

 

De heer Metselaar spreekt zijn zorg uit over de inzetbaarheid van chauffeurs in het 

invalidenvervoer.  
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14.  Mededelingen College van B&W 

 

Wethouder De Roy van Zuidewijn dankt de commissie voor de samenwerking in de 

afgelopen 4 jaar 

 

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

 

Er zijn bij de griffie geen voorstellen tot aanpassing binnengekomen.  

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld  

  

14. Lijst van toezeggingen College 

 

Vorige vergadering zijn TCS 183 en 185 afgedaan. Deze gaan van de lijst. 

 

TCS 184 is beantwoord met een brief vanuit het college op 11 mei en is hiermee 

afgedaan.  

 

TCS 186 is beantwoord met een brief vanuit het college op 10 maart en is hiermee 

afgedaan. 

 

TCS 187 is beantwoord met een brief vanuit het college op 18 maart en is hiermee 

afgedaan. 

   

De toezeggingenlijst zal worden bijgewerkt. 

 

15. Rondvraag 

 

Er zijn 2 setjes vragen voor de rondvraag ingediend. 

 

1. De vragen van Dhr. Metselaar inzake landschapsarchitect hockeyclub zullen 

gesteld worden in de commissie bestuur en middelen 

 

 

2. Dhr. Metselaar geeft aan zijn vragen over de opvang van Oekrainers, na de 

behandeling van dit onderwerp in de commissie grondgebied, in te trekken.  

 

 

16.  Sluiting 

 

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


