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Concept verslag Extra commissie Samenleving van 9 december 2019 om 19:30 uur. 

 

Aanwezig: 

Commissieleden: 

De heren Van de Bunt (VDB), Heukels (LB), Bruggeman (CDA), Oude Weernink (D66),  

Van de Kerke (PvdA), de dames Faas (HvB), Van Vliet (GrL), Robbers (VVD) 

Afwezig: mevrouw Voorham (D66) 

College: Wethouder Wethouder De Roy van Zuidewijn 

Ambtelijke ondersteuning: de dames Van Weering en Van der Zijden 

Voorzitter: de heer Harder 

Commissiegriffier: mevrouw Hageman 

 

1. Opening en bericht van verhindering 

De voorzitter opent de vergadering. Mevrouw Voorham (D66) laat zich vervangen door 

de heer Oude Weernink. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie 

Geen mededeling van de voorzitter of leden. 

4. Mededelingen College 

Geen mededelingen 

5. Vaststellen van het verslag 27 november 2019 

De griffie heeft een verzoek tot aanpassing van het verslag ontvangen van de fractie 

van de PvdA.  Het verslag zal aangepast worden door het invoeging de volgende tekst; 

bij agendapunt 12a Statushouders:  de PvdA geeft adhesie aan het Raadsvoorstel 

Spoedhuisvesting Statushouders.  

 

6. Rondvraag 

Er zijn geen rondvragen ingediend. 

 

Meningsvorming 

 

7. Spoedhuisvesting statushouders 

Wethouder De Roy van Zuidewijn heeft de voorzitter verzocht een inleiding te kunnen 

houden alvorens de commissie overgaat tot bespreking van de bestuursopdracht. 

 

Wethouder De Roy van Zuidewijn: 

De provincie is eventueel bereid uitstel te geven, mits deze bestuursopdracht in de 

raad van december wordt vastgesteld. De wethouder verwacht een plan van aanpak 

klaar te hebben uiterlijk maart/april 2020. De mogelijkheid van flexibele huisvesting 

voor statushouder wordt onderzocht. De eerder in deze commissie door Hart voor 

Bloemendaal gevraagde lijst van locaties verwacht de wethouder eind 2020 klaar te 

hebben. De wethouder geeft aan dat de mogelijkheid van een in plaats stelling door de 

Provincie Noord-Holland bij geen besluit door de Raad aanwezig is. 

 

In eerste termijn geven alle fracties duidelijk aan dat zij teleurgesteld zijn in de 

voortvarendheid waarin de wethouder opereert in dit dossier. De terugkerende 

opmerking vanuit de commissie is waarom de raad nu pas een duidelijker inzicht krijgt 

in de situatie. 
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De commissieleden twijfelen of het stuk rijp is voor behandeling. De commissie vindt in 

het te nemen besluit niet terug dat het College een plan van aanpak ter beoordeling 

aan de raad zal aanbieden alvorens dit uit te voeren. De vraag wat zijn de criteria voor 

participatie en is de participatie gepland wanneer de locaties vaststaan of gebeurd dit al 

in de verkennende fase? Hoe ziet de wethouder de financiële dekking? 

 

Wethouder geeft een reactie en beantwoord de vragen. 

 

De commissie wordt geschorst voor overleg. 

 

De commissie verwacht van het College input voor een technisch amendement voor de 

raad van 12 december 

 

Het amendement zal naar verwachting te volgende aanpassingen bevatten; 

- het Plan van aanpak ter goedkeuring naar de Raad te zenden alvorens dit uit te 

voeren. 

- het onderzoek naar de meerdere creatieve oplossingen, opgenomen in het Plan van 

aanpak 

- de financiële dekking voor de bouw van flexibele woningen. 

- De einddatum naar eind 2020 verplaatst zal worden. 

 

De fractie van VDB dient een ordevoorstel in om het stuk van de vergadering af te 

halen. Het ordevoorstel werd niet aangenomen. 

 

Conclusie: 

De voorzitter concludeert dat het stuk als bespreekpunt naar de raad van 12 december 

kan. De diverse fracties hebben aangekondigd na overleg met hun fracties een 

amendement te zullen voorbereiden. 

 

De fractie van HvB kondigt een Motie aan over het onderwerp; stoppen met de verkoop 

van woningen die in het bezit van de gemeente zijn, deze aan te wenden voor sociale 

woonruimte. 

 

 

8. Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering 


