
 

 

Commissie Samenleving op woensdag 7 december 2022 

 

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 een bericht van verhindering binnen gekomen van mevr. van Heerikhuize, zij 

wordt vervangen door dhr. Bruggeman.  

Ook is er een bericht van verhindering binnen gekomen van mevrouw Driessen, zij 

wordt vervangen door dhr. Metselaar 

 

 

2. Vaststellen van de agenda 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.   

 

3. Inspreken in de commissie  

 

Er hebben zich geen insprekers aangemeld 

 

     4.   Voortgang huisvesting statushouders 

  (meningsvorming) 

 

Wethouder Gamri houdt een korte inleiding. Zij geeft een stand van zaken over 

het project Oldenhove. Ook geeft ze aan dat de opvang van asielzoekers op 

regionaal niveau zal worden opgepakt. Hierover zal nog een radenbijeenkomst 

worden georganiseerd.  

 

De commissie bespreekt de memo en stelt vragen. De commissie stelt voor om het 

agendapunt uit te breiden met de voortgang van opvang asielzoekers en 

Oekraïense vluchtelingen.  

De commissie spreekt zijn waardering uit voor de memo. Een aantal fracties heeft 

vragen over het energievraagstuk op Oldenhove. Verder worden er onder andere 

nog vragen gesteld over de inburgering, beschikbare wifi, de financiën omtrent het 
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project, waaronder te verwachten subsidies vanuit het rijk, de brandveiligheid, 

economische daklozen en de inzet van studenten.  

 

Wethouder Gamri reageert en beantwoordt de vragen. Zij zegt toe om in de 

volgende memo uitgebreid stil te staan bij het energievraagstuk. TCS 111 zal 

hiervoor worden aangepast. Ook geeft zij aan dat er nader gekeken zal worden naar 

de invulling van de afspraken met studentenbewoners.  

De wethouder verwacht voor 1 januari duidelijkheid over de te ontvangen subsidies 

vanuit het rijk.    

 

 

      5.  Bestuurlijke termijnagenda commissie Samenleving 

  

 Wethouder Gamri geeft aan voor de volgende commissie stukken aangaande 

Spaarnewerk en Jeugdzorg, waarbij ook aandacht wordt gegeven aan de 

inkoopdeadlines,  te willen agenderen.  

Mevr. de Groot geeft andermaal aan dat zij graag periodiek zal willen spreken over 

de grote subsidieontvangers. Zij zal hiervoor met een voorstel naar de commissie 

komen.  

 

 

 Wethouder Gamri zegt toe op 

verzoek van dhr. Verheij om 

vanuit het college met een stuk te 

komen over vrijwilligers ter 

bespreking in de commissie.  

TCS 114 

  

 

      6.  Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

 

 Er zijn geen aanvullende mededelingen  

 

       7. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie  

 

Er zijn geen mededelingen.  

 

       8. Mededelingen College van B&W 

 

Wethouder Gamri doet een mededeling over de opvang van Oekraïense 

vluchtelingen waarbij zij aangeeft dat het contract met de eigenaar van de opvang 

in Park Vogelenzang verloopt per juli 2023. Hierdoor zal er gekeken moet worden 

naar de toekomstige opvang. Dit onderwerp zal worden toegevoegd aan het 

agendapunt statushouders.  

 

       9. Vaststellen van het verslag van de vergadering van 26 oktober 2022 
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Het verslag wordt vastgesteld. Er wordt kort terug gekeken op de invulling van de 

rol van voorzitter in de vorige vergadering waarbij de commissie vaststelt in 

voorkomende gevallen een voorzitter uit haar midden te zullen kiezen.   

  

       10. Lijst van toezeggingen College 

 

Vorige vergadering zijn TCS 101, 102, 107 en 109. Deze gaan van de lijst. 

 

TCS 110 is beantwoord met een collegebrief op  8 november en is hiermee 

afgedaan. 

 

TCS 112 is beantwoord met een collegebrief op  2 november en is hiermee 

afgedaan. 

 

TCS 111 zal worden aangepast.  

 

De toezeggingenlijst zal worden bijgewerkt. 

 

11. Rondvraag 

 

Dhr. Devilee stelt een vraag over de opkoopbescherming 

 

Wethouder Gamri beantwoordt de vragen waarbij zij aangeeft aan te verwachten 

binnenkort de externe onderzoeker aan te stellen die de juridische haalbaarheid te 

toetsen.  

 

Dhr. Devilee stelt een vraag over de woonvisie in combinatie met de 

prestatieafspraken met de woningcorporaties. 

 

Wethouder Gamri beantwoordt de vragen waarbij zij aangeeft dat de deadlines van 

1 januari mbt de woonvisie en de prestatieafspraken niet gehaald gaan worden. Zij 

hoopt hiermee zo snel mogelijk naar de commissie te kunnen komen.  

 

Dhr. Devilee stelt een vraag over de gedupeerde van de toeslagenaffaire binnen de 

gemeente.  

 

Wethouder Gamri beantwoordt de vragen waarbij zij aangeeft dat alle gezinnen 

persoonlijk benadert zijn en hulp zijn aangeboden.  

 

 Wethouder Gamri zegt toe de 

commissie een stuk te doen 

toekomen waarin ingegaan wordt 

op het gemeentelijk beleid tav 

kwetsbare gezinnen met kinderen. 

TCS 115 

 

12.  Sluiting 
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De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21.56 uur. 


