
 

 

Commissie Samenleving op woensdag 26 oktober 2022 

 

Concept Besluitenlijst 

 

Aanwezig: Dhr. Verheij (D66), Mevr. Driessen (HvB), Dhr. Metselaar (HvB) mevr. van 

Heerikhuize (CDA), mevr. de Groot (PvdA), dhr. van de Bunt (LB), dhr. Devilee (ZB), 

Dhr. van de Rest (GrL), dhr. Harder (VVD) 

College: wethouder Gamri, wethouder Wijkhuisen 

Voorzitter: de heer Harder 

Griffier: de heer Meerkerk 

 

1. Opening en bericht van verhindering 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De heer Faber 

heeft aangegeven vanavond niet aanwezig te kunnen zijn, dhr. Harder neemt zijn 

voorzitterschap waar. Er zijn berichten van verhindering binnen gekomen van 

mevrouw van der Veldt, zij wordt vervangen door dhr. van de Rest, en dhr. van 

Rij. De commissie stemt er mee in dat dhr. Harder, terughoudend, het standpunt 

van de VVD zal verwoorden. De heer Devilee wijst op mogelijke strijdigheid van 

deze dubbelrol met het Reglement van Orde. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

 

De voorzitter stelt voor om agendapunt 5 als eerste inhoudelijk punt te 

behandelen, aangezien hiervoor een inspreker zich heeft aangemeld.  

De commissie steunt dit voorstel.  

Met inachtneming van bovenstaande wordt de agenda vastgesteld.   

 

3. Inspreken in de commissie  

 

Er heeft zich 1 inspreker aangemeld. Dit betreft mevrouw van Heiningen. Zij 

spreekt in over de buitenruimte bij Oldenhove (agendapunt 5) 

 

5.    Voortgang huisvesting statushouders 

  (meningsvorming) 

 

Wethouder Gamri houdt een korte inleiding. 

 

De commissie bespreekt de memo en stelt vragen  

 

 Wethouder Gamri reageert en beantwoordt de vragen.   
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4. Haalbaarheidsonderzoek verzelfstandiging muziekschool  (Informatie en 

oriëntatie) 

 

Wethouder Gamri houdt een korte inleiding. 

 

De commissie bespreekt de stukken en stelt vragen.  

 

Wethouder Gamri reageert en beantwoordt de vragen. 

 Wethouder Gamri zegt toe in Q1 

2023 met een visiestuk te komen 

omtrent de muziekschool en hierbij 

een beeldvormende avond te 

organiseren.   TCS 113 

   

 

6  C14 (LIS 29-9-2022) Brieven programma voorzieningen huisvestiging 

onderwijs 2023 (geagendeerd op verzoek van GrL, HvB) i.c.m. C15 (LIS 29-

9-2022) Uitvoering gemeentelijk deel Nationaal Programma Onderwijs 

(NPO) (geagendeerd op verzoek van GrL) 

 

De commissie bespreekt de stukken en stelt vragen. 

 

Wethouder Wijkhuisen en wethouder Gamri reageert en beantwoordt de vragen.  

 

 

7.  Bestuurlijke termijnagenda commissie Samenleving 

 

 De heer van de Rest stelt een vraag over leegstandsverordening.  

  

Wethouder Gamri geeft aan hierbij bij de behandeling van de begroting op terug te 

komen. 

 

Mevrouw de Groot doet de suggestie om gesprekken met grote subsidie 

ontvangers op de BTA te plaatsen. De suggestie zal worden meegenomen richting 

de agendacommissie. 

 

8.  Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

 

 Wethouder Gamri doet een mededeling over Spaarne Werkt, waarbij zij aangeeft 

dat het bestuur gevraagd zal worden een haalbaarheidsonderzoek te doen.   

 

9.  Mededelingen voorzitter of leden van de commissie  

 

Er zijn geen mededelingen.  

 

10.  Mededelingen College van B&W 
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Wethouder Gamri doet een mededeling over de energietoeslag waarbij zij aangeeft 

dat het budget bijna op is.  

 

11.     Vaststellen van het verslag van de vergadering van 14 september 2022 

 

Het verslag wordt vastgesteld  

  

12. Lijst van toezeggingen College 

 

Vorige vergadering zijn TCS 104, 105, 106 en 108 afgedaan. Deze gaan van de lijst. 

 

TCS 101 is beantwoord met een collegebrief op 20 oktober en is hiermee afgedaan. 

 

TCS 102 beantwoord per mail en is hiermee afgedaan. 

 

TCS 107 is beantwoord met een collegebrief op 28 september en is hiermee 

afgedaan. 

 

TCS 109, de memo is vanavond behandeld en is hiermee afgedaan. 

  

TCS 111 is beantwoord met een collegebrief op 28 september en is hiermee 

afgedaan. 

 

TCS 112 zal worden uitgebreid met de meest recente analyse van het kadaster.  

 

De toezeggingenlijst zal worden bijgewerkt. 

 

13. Rondvraag 

 

Er wordt een vraag gesteld door mevr. Driessen over de actuele 

huurachterstanden  bij woningcorporaties. Wethouder Gamri beantwoord de 

vragen.  

 

14.  Sluiting 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 22.16 uur. 


