
 

 

Commissie Samenleving op woensdag 22 februari 2023 

 

Concept Besluitenlijst 

 

Aanwezig: Dhr. Verheij (D66), dhr. Metselaar (HvB), dhr. Bruggeman (CDA), mevr. de 

Groot (PvdA), dhr. van de Bunt (LB), dhr. Devilee (ZB), mevr. van der Veldt(GrL), dhr. 

Harder (VVD), dhr van Rij (VVD) 

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 zijn geen berichten van verhindering binnen gekomen.  

 

 

2. Vaststellen van de agenda 

 

Dhr. van de Bunt doet een ordevoorstel om tijdens de vergadering geen 

spreektijden te hanteren. Dit voorstel wordt met 2 stemmen voor en 7 stemmen 

tegen verworpen.  

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.   

 

3. Inspreken in de commissie  

 

Er hebben zich geen insprekers aangemeld.  

 

 

     4.   Raadsvoorstel benoeming lid Raad van Toezicht STOPOZ (meningsvorming) 

 

Dhr. van Rij neemt plaats op de tribune.  

 

De commissie geeft aan dat zij graag het cv en andere bijlagen vertrouwelijk op de 

website hadden willen inzien. 

 

De commissie spreekt zijn vertrouwen uit in de kandidaat en besluit het stuk dan 

ook als hamerpunt naar de raad van 16 maart 2023 door te geleiden.  

 

Wethouder Gamri doet een mededeling over de beoogde fusie van STOPOZ en 

Jongleren. Zij geeft hierbij aan dat de gesprekken positief verlopen en dat de raad 

en commissie te zijner tijd hierover verder geïnformeerd zullen worden.  
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     5.  Collegebrief over rapport Woonpeiling Bloemendaal  

           (informatie en  oriëntatie) 

 

 Dhr. van Rij neemt weer plaats in de vergadering.  

 

 Wethouder Gamri geeft een korte inleiding. 

Dhr. Verheij zet zijn vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de peiling aangezien 

mensen deze ongelimiteerd konden invullen.  

Dhr. van de Bunt doet een ordevoorstel om, gelet op de opmerking van dhr. 

Verheij, de resultaten van de peiling niet te presenteren en niet te behandelen. Dit 

voorstel wordt met 6 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen.  

 

De commissie bespreekt het onderwerp en stelt vragen. Een aantal leden geven aan 

in de toekomst graag een beter ingestelde peiling te zien. Een aantal andere leden 

geven aan de relevantie van de peiling op het beleid niet groot te vinden.  

 

Wethouder Gamri reageert en beantwoordt de vragen. Ze geeft aan dat er buiten 

de peiling ook met verschillende partijen uit de samenleving is gepraat en dat men 

nu bezig gaat met het schrijven van de woonvisie. Na overleg met de commissie zal 

deze in de zogeheten 100% versie voorgelegd worden.   

 

 

6. Voortgang huisvesting statushouders en opvang van asielzoekers en               

vluchtelingen vanuit Oekraïne (standaard op agenda) 

  

De commissie bespreekt de memo en stelt vragen. Er zijn meerder vragen vanuit de 

commissie over de financiële kant van het project Oldenhove. Er zijn complimenten 

vanuit de commissie over de officiële opening van Oldenhove. De commissie roept 

de wethouder op om in de toekomst de omwonenden en genodigden te betrekken 

bij activiteiten rond Oldenhove.  

 

Wethouder Gamri reageert en beantwoordt de vragen. Zij geeft aan nog niet een 

lijst met van locaties voor eventuele opvang te kunnen komen. Ook zal zij elk 

kwartaal een financieel overzicht toevoegen aan het memo, met daarin specifiek 

aandacht voor het exploitatieoverzicht van Oldenhove.  

 

     7.  Bestuurlijke termijnagenda commissie Samenleving 

  

 Er zijn hierover geen vragen of opmerkingen 

 

     8.  Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

 

 Er zijn geen aanvullende mededelingen  
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    9.  Mededelingen voorzitter of leden van de commissie  

 

Er zijn geen mededelingen.  

 

  10.  Mededelingen College van B&W 

 

 Er zijn geen mededelingen. 

 

  11.  Vaststellen van het verslag van de vergadering van 18 januari 2023 

 

Het verslag wordt vastgesteld.  

  

  12.  Lijst van toezeggingen College 

 

Vorige vergadering is TCS 111 afgedaan. Deze gaat van de lijst. 

 

TCS 114 is beantwoord met een collegebrief op 21 februari 2023 en is hiermee 

afgedaan.  

 

TCS 115 is beantwoord met een collegebrief op 7 februari 2023 en is hiermee 

afgedaan. 

 

TCS 116 is beantwoord per mail en is hiermee afgedaan. 

 

De toezeggingenlijst zal worden bijgewerkt. 

 

   13.  Rondvraag 

 

 Dhr. Devilee stelt vragen over de voortgang van de opkoopbescherming.  

 

Wethouder Gamri beantwoordt de vragen waarbij zij aangeeft dat het proces langer 

duurt als gehoopt. Ze hoopt met 2 a 3 maanden te komen met een juridische 

uitwerking.  

 

Dhr. Verheij stelt vragen over de Zijlweg 245. 

 

Wethouder Gamri beantwoordt de vragen.  

 

 Wethouder Gamri zegt op een vraag van dhr. Verheij 

toe in overleg te gaan met haar collega Roduner van de 

gemeente Haarlem over de kwestie Zijlweg 245 en 

hiervan verslag te doen aan de commissie.   TCS 118 

  

  

   14.  Sluiting 
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De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 22:29 uur 


