
 
 

 

 

 

Commissie Samenleving op woensdag 27 november 2019 

 

Concept Besluitenlijst 

 

Aanwezig: de heer Heukels (LB) de heer Bruggeman (CDA), mevrouw Faas (HvB), de 

heer Oude Weernink (D66), de heer Van de Bunt (VDB), de heer Van de Kerke (PvdA), 

mevrouw Van Vliet (GrL), mevrouw Robbers (VVD). 

Afwezig: mevrouw Voorham (D66). 

College: wethouder De Roy van Zuidewijn 

Voorzitter: de heer Harder 

Griffier: mevrouw Witte 

 

1. Opening en bericht van verhindering 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Mevrouw Voorham 

heeft zich afgemeld en wordt vervangen door de heer Oude Weernink. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

 

Er is vrijdag een spoedraadsvoorstel toegestuurd over de huisvesting van 

statushouders. Wethouder De Roy van Zuidewijn biedt excuses aan voor de late 

toezending en geeft aan het voorstel graag vandaag besproken te willen hebben. Na 

enige discussie besluit de commissie het voorstel te behandelen, als agendapunt 12a. 

 

De agenda wordt vastgesteld met inachtneming van bovenstaande. 

 

3. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie  

 

Er zijn geen mededelingen. 

 

4. Mededelingen College van B&W 

 

Er zijn geen mededelingen. 

 

5. Vaststellen van het verslag van 16 oktober 2019 

 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

6. Lijst van toezeggingen College 

 

De vorige keer zijn afgedaan: TCS 100, 107, 108 en 110. Die gaan van de lijst. 

 

De voorzitter loopt de toezeggingen na: 



-2- 

 

 

TCS 103 (AED´s) blijft staan. 

TCS 104 (aantal inwoners ingeschreven voor een woning) blijft staan omdat de 

commissie de brief (2019007297) van vandaag nog niet heeft gelezen. 

TCS 109 (sociale huurwoningen) blijft staan omdat de commissie de brief 

(2019007898) van vandaag nog niet heeft gelezen. 

TCS 111 (leerlingen muziekschool) is afgedaan met brief 2019007148. Mevrouw Van 

Vliet komt er op terug bij de Rondvraag. 

TCS 112 (bestemmingsplan Dennenheuvel) wordt overgeheveld naar Grondgebied. Er 

is eerder een toezegging gedaan door de heer Wijkhuisen aan de heer Heukels dat hij 

stukken toegestuurd zou krijgen. 

TCS 113 (Kenter) is afgedaan door antwoord op technische vragen die op 29 oktober is 

doorgestuurd aan de raad. 

TCS 114 (STOPOZ) blijft staan. 

TCS 115 (Wmo) er komt volgende week een brief aan, blijft staan. 

TCS 116 (sociale woningbouw) blijft staan, wethouder De Roy van Zuidewijn komt zo 

spoedig mogelijk met een nieuwe lijst. Wethouder De Roy van Zuidewijn geeft aan dat 

voor eind 2020 waarschijnlijk haalbaar is. 

TCS 117 (Verordening WMO) is afgedaan met agendering vandaag. 

TCS 118 (Pre Wonen) er komt vrijdag een brief die mee zal worden gestuurd met het 

griffiebericht. Blijft staan. (brief is inderdaad verzonden: 2019007898) 

TCS 119 (Verordening sociale woningbouw) is afgedaan met agendering vandaag. 

 

De toezeggingenlijst zal worden bijgewerkt. 

 

7. Rondvraag 

 

Mevrouw Van Vliet stelt een vraag over Veilig Thuis en Slachtofferhulp. Wethouder De 

Roy van Zuidewijn geeft een toelichting hoe de organisaties werken. 

 

Mevrouw Van Vliet stelt een vraag of de sociale dienst haar werkwijze moet aanpassen 

met de Participatiewet. Wethouder De Roy van Zuidewijn vertelt dat er een goed beeld 

is van de situatie. Het is nog geen besluit. 

 

Mevrouw Van Vliet stelt een vraag over de herkomst van leerlingen van de 

Muziekschool. Wethouder De Roy van Zuidewijn schetst de mogelijkheden en 

bijbehorende kosten om ervoor te zorgen dat het aantal afkomstig uit Bennebroek en 

Vogelenzang omhoog gaat. 

 

Mevrouw Faas stelt meerdere vragen over bijstandsgerechtigden. Wethouder De Roy 

van Zuidewijn geeft aan hoeveel er zijn. Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe om 

de verordening waarin een tegenprestatie wordt verlangd van bijstandsgerechtigden te 

doen toekomen aan de raad.                                                                       TCS 120 

Wethouder De Roy van Zuidewijn beantwoordt de vraag welke tegenprestaties worden 

verlangd van bijstandsgerechtigden. Op de vraag van mevrouw Faas of alle 

bijstandsgerechtigden een tegenprestatie leveren, komt de wethouder terug. TCS 121                                           
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De wethouder legt uit hoe het zit met de taaleis en hoe het zit als er niet aan wordt 

voldaan en welke maatregelen mogelijk zijn. 

 

De heer Heukels had zijn vraag niet vooraf ingediend maar krijgt de gelegenheid zijn 

vraag te stellen. Waarom is de raad niet geïnformeerd dat HOED niet doorgaat? 

Wethouder De Roy van Zuidewijn geeft aan hier geen antwoord op te geven. 

 

De heer Van de Bunt krijgt ook de gelegenheid en vraagt of het VN-rapport over 

mindervaliden van de rekenkamercommissie dat enige tijd geleden met het 

griffiebericht is meegestuurd, wordt geagendeerd. De voorzitter geeft aan dat dit aan 

de orde komt in de eerstvolgende vergadering van de agendacommissie. 

 

Mevrouw Faas krijgt ook de gelegenheid en verwijst naar de toezegging dat de raad 

kwartaal rapportages jeugdhulp zou ontvangen. Het is nu eind november, wanneer 

krijgt de raad hem? Wethouder De Roy van Zuidewijn geeft aan dat hij klaar ligt, voor 

het einde van de week wordt hij toegestuurd. (is inderdaad toegestuurd: 2019007698) 

 

8. Bestuurlijke Termijnagenda commissie Samenleving 

 

De voorzitter licht toe dat dit wordt geagendeerd zodat er vanuit de commissie meer  

grip kan komen op de bestuurlijke lange termijn planning. De heer Bruggeman geeft  

aan dat het gewenst zou zijn als de raad betrokken zou worden bij ´participatie´ dat  

voor maart 2020 in de planning staat. Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt op  

verzoek van de heer Bruggeman toe om ongeveer een maand voor politieke  

behandeling de raad hierbij te betrekken. Het zou kunnen in een technische sessie  

voorafgaand aan een commissievergadering.                                              TCS 122                                                                                                    

 

9. Verordening maatschappelijke ondersteuning 

 

De commissie bespreekt het raadsvoorstel meningsvormend en stelt meerdere vragen.  

De wethouder reageert. Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe schriftelijk te  

reageren op de (technische) vragen van mevrouw Faas. Zij heeft de oude tekst  

vergeleken met de nieuwe tekst en constateert meerdere wijzigingen. Haar vragen  

gaan over artikel 2 (cliëntenondersteuning), artikel 3 (verwijderd), artikel 5 (lid 4 over  

gesprek en verslag), artikel 8 (voorwaarden PGB) en artikel 9 (vanaf e vervallen) 

                                                                                                               TCS 123 

Hart voor Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal en PvdA houden het in beraad, de  

overige fracties adviseren het als hamerpunt naar de raad te laten gaan. Hiermee gaat  

het voorstel als bespreekstuk naar de raad van 12 december gaat. 

 

10. Verordening jeugdhulp 

 

De commissie bespreekt het raadsvoorstel meningsvormend en stelt meerdere vragen.  

De wethouder reageert. Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt op verzoek van de heer  

Bruggeman toe voor de raadsvergadering met een notitie te komen over hoe het  

precies zit met beschikkingen om op die manier meer vinger aan de pols te kunnen  

houden qua uitgaven.                                                                  TCS 124 
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Hart voor Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal en CDA geven aan het voorstel als  

bespreekstuk naar de raad te willen hebben. Hart voor Bloemendaal overweegt een  

amendement in te dienen. De commissie adviseert derhalve het voorstel als  

bespreekstuk naar de raad van 12 december te laten gaan. 

 

11. Beleidsplan minimabeleid 2020-2023 

 

De commissie bespreekt het raadsvoorstel meningsvormend en stelt meerdere  

vragen. De heer Van de Kerke en aanvullend daarop meerdere andere commissieleden  

maken een opmerking over de vrijblijvendheid van de kledingcadeaukaart. De  

wethouder reageert. Zij geeft aan dat het vrijblijvende eraf kan, het kan dan alleen  

niet worden bekostigd met de onderschrijding. Als de raad er enthousiast over is,  

kan het in december geregeld worden. De commissie adviseert het voorstel als  

hamerpunt naar de raad van 12 december te laten gaan. 

 

12. Actualisatie Verordening sociale woningbouw 

 

De commissie bespreekt het raadsvoorstel meningsvormend en stelt meerdere vragen.  

De wethouder reageert. Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt op verzoek van  

mevrouw Robbers toe voor de raadsvergadering een notitie toe te sturen over de  

participatie van projectontwikkelaars, indien nodig geanonimiseerd.             TCS 125 

Op verzoek van mevrouw Faas stuurt wethouder De Roy van Zuidewijn de bijlage van  

de prestatieafspraken toe waarnaar in het stuk verwezen wordt                   TCS 126 

Naar wens van de heer Van de Bunt komt wethouder De Roy van Zuidewijn schriftelijk  

terug op de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte om scheefwonen tegen te gaan.                                            

                                                                                                              TCS 127 

Op verzoek van mevrouw Faas komt wethouder De Roy van Zuidewijn schriftelijk 

met een toelichting op de reikwijdte van de verordening bij bestaande  

bestemmingsplannen.                                                                               TCS 128 

                                                                                                            

Hart voor Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal, GroenLinks, CDA, D66 en PvdA willen  

het voorstel als bespreekstuk naar de raad. VVD en VDB achten het niet rijp 

voor besluitvorming. De commissie adviseert derhalve het voorstel als bespreekstuk  

naar de raad van 12 december te laten gaan. 

 

12a. Spoedhuisvesting statushouders 

 

De commissie bespreekt het raadsvoorstel meningsvormend en stelt meerdere vragen.   

De PvdA geeft adhesie aan het Raadsvoorstel Spoedhuisvesting Statushouders.  

De wethouder reageert. De fracties geven aan moeite te hebben met de gang van 

zaken en met de opgave vanuit de provincie. Zij spreken de wens uit dat de wethouder 

de belangen van Bloemendaal optimaal behartigt. Wethouder de Roy van Zuidewijn 

geeft aan te zullen pleiten voor uitstel tot de zomer van 2020 en acht het realistisch om 

dan aan de vraag te voldoen. Zij acht het niet reëel om bij de provincie te pleiten voor 

een lagere opgave. 
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Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe op verzoek van de heer Heukels de raad te 

informeren met welke brief de raad eerder op de hoogte is gesteld van de gang van 

zaken, onder andere over de afspraken rondom de 40 gezinshoofden (op verzoek van 

mevrouw Robbers).                                                                                TCS 129 

Op verzoek van de heer Heukels zet wethouder De Roy van Zuidewijn op papier hoe 

het zit met permanente danwel tijdelijke huisvesting voor statushouders en de 

instemming van de provincie met de door de wethouder voorgestelde werkwijze. 

                                                                                                           TCS 130                                                                                      

De commissie besluit de discussie over dit onderwerp voort te zetten in een extra 

commissie Samenleving, op 9 december om 19.30 uur. Dan is de bespreking van de 

wethouder over dit onderwerp geweest (op 5 december) en kan het verslag daarvan 

ook besproken worden. Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe het verslag tijdig 

aan de raad toe te zullen sturen.                                                             TCS 131 

 

13. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

 

     Er is geen informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden te melden. 

 

14. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:18 uur. 


