
 

 

Commissie Samenleving op woensdag 26 januari/2februari 2022 

 

Concept Besluitenlijst 

 

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

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

Zoetmulder (VVD) de heer Harder (VVD), de heer van Rij (VVD), mevrouw Steegman 

(VDB), mevrouw Van Vliet (GrL), dhr Kruijswijk (GrL) 

Afwezig met kennisgeving: dhr. Bruggeman 

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. Er is een 

bericht van verhindering binnen gekomen van de heer Bruggeman (26 januari), hij 

zal op agendapunt 

 

2. Vaststellen van de agenda 

 

De voorzitter stelt voor agendapunt 3a, tijdelijke huur Oldenhove, aan de agenda 

toe te voegen. De commissie gaat hiermee akkoord.  

Dhr. Bruggeman heeft verzocht agendapunten 9 en 10 door te schuiven naar de 

volgende cyclus. De commissie gaat hiermee akkoord. 

De voorzitter stelt voor na agendapunt 3a, agendapunt 5 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 13 insprekers aangemeld voor dit agendapunt. 

5 van hen spreken in over agendapunt 5, dit betreft moeders die op Oldenhove 

wonen en zich zorgen maken over hun toekomstige huisvesting.  

8 van hen spreken in over agendapunt 3a/8 

 

 

3a. Tijdelijke huur Oldenhove (meningsvorming) 

 

De commissie bespreekt het voorstel en stelt vragen. Diverse fracties geven aan de 

voorkeur er voor te hebben om vanaf jaar 1 een gemengde samenstelling te 

hebben van bewoners. Ook zijn er veel vragen over de financiële onderbouwing. 
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 van het voorstel. Daarnaast wordt er door diverse fracties aandacht gevraagd voor de 

toekomstige huisvesting van de huidige bewoners van Denneheuvel.  

 

Wethouder De Roy van Zuidewijn reageert en beantwoorden de vragen. Zij geeft 

aan het collegebesluit niet te willen intrekken.    

 

Het voorstel gaat als bespreekpunt naar de raad van 3 februari   

         

 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe om de te 

sluiten overeenkomst met het COA zodra deze is gesloten 

naar de raad te zenden TCS 183 

 

 

De voorzitter schorst de vergadering tot 2 februari 20:00 uur. 

 

5. Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen (meningsvorming) 

 

De commissie bespreekt het voorstel en stelt vragen.  

Veel fracties geven aan vragen te hebben over de rol van de WMO raad in dit 

proces.  

 

Wethouder De Roy van Zuidewijn reageert en beantwoorden de vragen. 

 

  Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe de vraag 

van dhr. Metselaar over Park Vogelenzang als reserve 

locatie met maatschappelijk functie schriftelijk te 

beantwoorden.    TCS 184 

 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe een verslag 

van het gesprek met de WMO raad op 12 januari 2022 

en de conclusies die nav dit gesprek zijn getrokken, toe 

te zenden naar de commissie. In dit gesprek zijn diverse 

agendapunten aan de orde geweest.                                                    

                                            TCS 185 

 

 

Het voorstel gaat als hamerpunt naar de raad van 3 februari. 

 

  

 

4.        Regionaal kader Opvang Wonen Herstel (meningsvorming) 

 

De commissie bespreekt het voorstel en stelt vragen. Hierbij wordt nog eens 

aandacht gevraagd voor de alleenstaande moeders die nu op Denneheuvel wonen, 

Mevrouw Roos van Hart voor Bloemendaal kondigt aan hierover in de raad een 

motie in te dienen. Deze zal mogelijk betrokken worden bij het agendapunt 

tijdelijke huur Oldenhove.  
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Wethouder De Roy van Zuidewijn reageert en beantwoordt de vragen.  

  

 Het voorstel gaat als hamerpunt naar de raad van 3 februari. 

 

6.       Collegebrief Verwervingsstrategie Beschermd wonen en Maatschappelijke                

opvang (Informatie en oriëntatie) 

 

 

           De commissie heeft geen aanvullende vragen of opmerkingen 

  

Wethouder De Roy van Zuidewijn geeft aan in het vervolgtraject rekening te  

houden met de aandacht die de commissie heeft gevraag voor economische 

daklozen . 

 

7.       Collegebrief Verwerving Wmo per 2023 (Informatie en oriëntatie) 

 

De commissie bespreekt het stuk en stelt vragen 

 

Wethouder De Roy van Zuidewijn reageert en beantwoordt de vragen. Zij geeft 

aan dat er geen budgetplafond is.  

 

8.       Voortgang noodhuisvesting statushouders (Informatie en oriëntatie) 

 

Na behandeling van agendapunt 3a zijn hierover geen mededelingen en 

opmerkingen 

 

9.        C3 van LIS 11 november, Strategisch beleidsplan 2021-2025 bij het           

bestuursverslag Stopoz 2020, geagendeerd op verzoek CDA 

 

Dit agendapunt is verschoven naar de volgende cyclus 

 

10.       C1 van LIS 11 november, Rapportage 1e halfjaar 2021 Sociaal Domein, 

geagendeerd op verzoek van CDA 

 

Dit agendapunt is verschoven naar de volgende cyclus 

     

11.  Bestuurlijke termijnagenda commissie Samenleving 

 

Er zijn geen opmerkingen vanuit de commissie aangaande de BTA 

 

12.  Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

 

Er is geen informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden. 

  

13.  Mededelingen voorzitter of leden van de commissie  

 

 De voorzitter en de leden van de commissie hebben geen mededelingen. 
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14.  Mededelingen College van B&W 

 

Er zijn geen mededelingen. 

 

15. Vaststellen van het verslag van de vergadering van 19 mei 2021 

 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

16. Lijst van toezeggingen College 

 

TCS 178 Beantwoord met collegebrief op 29 december 2021, is hiermee    

afgedaan.  

TCS 182 Beantwoord met collegebrief op 18 januari 2022, is hiermee afgedaan. 

TCS 177 en 179 Beantwoord met collegebrief op 25 januari 2022, zijn hiermee   

afgedaan. 

TCS 181 is besproken in deze vergadering, is hiermee afgedaan.  

 

De toezeggingenlijst zal worden bijgewerkt. 

 

17. Rondvraag 

 

Dhr. Kempenaar stelt een vraag over de uitvoering van de aangenomen motie 

opkoopbescherming . 

Wethouder De Roy van Zuidewijn beantwoordt de vragen.  

 

 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe een 

overzicht te sturen van het aantal woningen dat onder 

de motie opkoopbescherming valt.                                                     

                                            TCS 186 

  

 

Dhr Kempenaar stelt vragen over Corona en scholen 

 Wethouder De Roy van Zuidewijn beantwoordt de vragen. 

 

Dhr. Kruijswijk stelt vragen over de taakstelling voor de bibliotheek. 

Wethouder De Roy van Zuidewijn beantwoordt de vragen. 

 

 

18.  Sluiting 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21:49 uur. 


