Commissie Samenleving op woensdag 6 december 2017
Concept Besluitenlijst
Aanwezig: mevrouw De Groot, de heer Brussaard, de heer Braam, de heer Beliën, mevrouw
Roos, de heer Struben en mevrouw Wierda
Afwezig: de heer Harder
College: wethouder Kruijswijk
Voorzitter: mevrouw Van Stralen
Griffier: de heer Hoek
1. Opening en bericht van verhindering
De heer Harder (VVD) heeft zich afgemeld.
2. Vaststellen van de agenda
De commissie gaat akkoord met de agenda.
3. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie
Mevrouw De Groot (PvdA) stelt voor door het jaar heen de formele documenten van
samenwerkingspartners en subsidieontvangers door het jaar heen te agenderen, zodat er een
structuur ontstaat waarbinnen de commissie van gedachten kan wisselen. De voorzitter concludeert
dat de commissie mevrouw De Groot uitnodigt haar voorstel aan het papier toe te vertrouwen,
zodat het via de agendacommissie kan worden doorgeleid naar het presidium ter besluitvorming.
4. Vaststellen van de besluitenlijst van 14 en 21 juni 2017
De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.
5. Lijst van toezeggingen College
De nieuwe stand van zaken is als volgt:
Cursief de wijzigingen als gevolg van deze vergadering.
Commissie Samenleving
Nummer

Datum

Toezegging

Status

TCS57

08-022017

Wethouder Heijink zegt toe om aan de raad te laten
weten wat de door de Veiligheidsregio Kennemerland
gestelde regels zijn die maken dat Bloemendaal zelf een
strandambulance moet aanschaffen. De wethouder zal
tevens laten weten wat de argumentatie is achter het feit
dat de VRK de regels stelt, maar dat Bloemendaal de
strandambulance dient te betalen.

Afgedaan

TCS63

21-062017

Wethouder Heijink zegt toe dat de rapportage over de
toegankelijkheid stadhuis wordt opgepakt en op zo kort

Afgedaan
(geagendeerd
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-2mogelijke termijn, in ieder geval nog dit jaar, een voorstel
wordt voorgelegd aan de raad.

voor commissie
B&M 7 december
2017)

TCS64

06-122017

Het college zal verschillende vragen van mevrouw Roos
(Hart voor Bloemendaal) over de halfjaarrapportage
Sociaal Domein schriftelijk beantwoorden en de raad
schriftelijk nader informeren over wachttijden en het
fenomeen “triage” in de jeugdzorg.

Nieuw

TCS65

06-122017

Het college zal de raad schriftelijk informeren over de
samenwerking tussen gemeente en huisartsen.

Nieuw

TCS66

06-122017

Het college zal in het eerste half jaar van 2018 een notitie
aan de raad voorleggen inzake de doorontwikkeling van
het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Nieuw

TCS67

06-122017

Het college zal een notitie van de gemeente Haarlem
inzake de toekomst van participatiebedrijf Paswerk
toezenden aan de raad, nadat deze bestuurlijk is
vastgesteld door het college van B&W van Haarlem.

Nieuw

TCS68

06-122017

Het college zal de raad een notitie aanbieden waarin wordt
ingegaan op de vraag of in Bloemendaal behoefte bestaat
aan de instelling van een cliëntenraad (WMO, Jeugdwet,
Participatiewet).

Nieuw

TCS69

06-122017

Het college zal de raad schriftelijk informeren over de
wettelijke termijnen met betrekking tot het uitvoeren van
cliënttevredenheidsonderzoeken WMO.

Nieuw

TCS70

06-122017

Het college zal het rapport “Alle hens aan dek” van TNO en
het CBS aan de raad toesturen.

Nieuw

TCS71

06-122017

Het college zal de vraag van Mevrouw Wierda inzake het
brandveiliger maken van woningen van ouderen schriftelijk
beantwoorden.

Nieuw

TCS72

06-122017

Het college zegt toe de evaluatie van de nieuwe buslijn 14
die naar verwachting medio 2018 beschikbaar zal zijn, aan
de raad te zullen toezenden.

Nieuw

Naar aanleiding van de bespreking van de Lijst van toezeggingen geeft de commissie de
wens te kennen op werkbezoek te gaan bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, waarbij ook
de jeugdarts van de GGD wordt uitgenodigd om een toelichting te geven op de
preventiematrix en de wijze van indicatiestelling.
Informatie en oriëntatie
6. Halfjaarrapportage Sociaal Domein (op verzoek van de raad van 2 november)
Verschillende leden voeren het woord, wethouder Kruijswijk reageert. Namens het college doet de
heer Kruijswijk een aantal toezeggingen.

Het college zal verschillende vragen van mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) over de
halfjaarrapportage Sociaal Domein schriftelijk beantwoorden en de raad schriftelijk nader
informeren over wachttijden en het fenomeen “triage” in de jeugdzorg (TCS64).

Het college zal de raad schriftelijk informeren over de samenwerking tussen gemeente en
huisartsen (TCS65).

Het college zal in het eerste half jaar van 2018 een notitie aan de raad voorleggen inzake de
doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin (TCS66).
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-3Het college zal een notitie van de gemeente Haarlem inzake de toekomst van
participatiebedrijf Paswerk toezenden aan de raad, nadat deze bestuurlijk is vastgesteld door
het college van B&W van Haarlem (TCS67).

7. Aanbevelingen rapportage Cliëntenonderzoek WMO
Na een kort ordedebat besluit de commissie het agendapunt te behandelen. Verschillende leden
voeren het woord, waarna wethouder Kruijswijk reageert. Namens het college doet de heer
Kruijswijk een aantal toezeggingen.

Het college zal de raad een notitie aanbieden waarin wordt ingegaan op de vraag of in
Bloemendaal behoefte bestaat aan de instelling van een cliëntenraad (WMO, Jeugdwet,
Participatiewet) (TCS68).

Het college zal de raad schriftelijk informeren over de wettelijke termijnen met betrekking tot
het uitvoeren van cliënttevredenheidsonderzoeken WMO (TCS69).
8. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden
Wethouder Kruijswijk informeert de commissie over het verschijnen van het rapport “Alle hens aan
dek” van TNO en het CBS. Het rapport zal aan de leden van de raad ter hand worden gesteld
(TCS70).
9. Mededelingen College van B&W
Wethouder Kruijswijk meldt dat ten behoeve van het bepalen van Social Return on Investment in
het kader van Maatschappelijk Verantwoord ondernemen, de inmiddels gevestigde praktijk is
vastgelegd en dat de gemeente zich hieraan zal conformeren en deze zal toepassen.
10. Rondvraag
Mevrouw Wierda meldt dat zij een vraag heeft aangemeld over het bericht zij ontving dat het plan
van de VRK om ouderen thuis te begeleiden bij het brandveiliger maken van hun huis stokt, omdat
de brandweer vanwege de privacy gevoeligheid de gegevens niet krijgt van deze groep mensen. Zij
geeft er echter de voorkeur aan dat de vraag schriftelijk wordt beantwoord. De wethouder zegt dit
toe (TCS71).
De heer Brussaard meldt dat hij waarneemt dat van de nieuwe buslijn 14, die rijdt tussen
Heemstede, Bennebroek, Vogelenzang en Hillegom, zeer weinig gebruik wordt gemaakt. Wethouder
Kruijswijk meldt dat medio 2018 de nieuwe lijn wordt geëvalueerd en dat deze evaluatie aan de raad
zal worden toegezonden (TCS72).
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.53 uur.
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