
 

 

Commissie Samenleving op woensdag 1 december 2021 

 

Concept Besluitenlijst 

 

Aanwezig: de heer van de Bunt (LB), mevrouw Faas (ZB), de heer Metselaar (HvB), de 

heer Koster (PvdA), de heer Bruggeman (CDA), de heer Kempenaar (D66), de heer 

Harder (VVD), de heer van Rij (VVD), mevrouw Steegman (VDB), mevrouw Van Vliet 

(GrL). 

Afwezig met kennisgeving: mevrouw Gamri 

 

College: wethouder De Roy van Zuidewijn, wethouder Heijink 

Voorzitter: de heer Schell 

Griffier: mevrouw Van der Voorde 

 

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 mevrouw Gamri, zij wordt 

vervangen door de heer Koster.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De heer Harder heeft een ordevoorstel ingediend om de agendapunten 6 en 7 te 

combineren. De commissie gaat daarmee akkoord. De agenda wordt gewijzigd 

vastgesteld.  

 

3. Inspreken in de commissie  

Er hebben zich 4 insprekers aangemeld.  

 Een inspreker, over agendapunt 6,  

Een inspreker  over agendapunt 7. 

Twee insprekers over agendapunt 8. 

 

4. Huisvestingsverordening Zuid Kennemerland/IJmond (meningsvorming) 

De commissie is van mening dat de verordening helder is. De wethouder 

beantwoordt de vragen van de commissie. In het najaar komt er een 

doelgroepenverordening die breder kan zijn dan de huisvestingsverordening.  

  D66 is van plan om een motie in te dienen over de bescherming tegen opkoop.  

  

 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt op de vraag van mevrouw Faas toe    

schriftelijk informatie te geven te geven over de samenstelling van de 

wachtlijst woningzoekenden.  

                                        TCS 180 
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Het CDA ziet dit punt als bespreekstuk voor de raadsvergadering de overige 

commissieleden zien het als hamerstuk. De commissie adviseert het voorstel als 

bespreekpunt te agenderen voor de raadsvergadering van 16 december a.s. 

   

5. Verordening leerlingenvervoer (meningsvorming) 

In de eerste termijn van de bespreking van dit agendapunt wordt duidelijk dat de 

commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de 

raadsvergadering van 16 december a.s. 

 

6. Voorbereidingskrediet SAB gecombineerd met agendapunt 7 Bouwbudget Tijo 

van Eeghenschool. (meningsvorming) 

Wethouder Heijink schuift aan bij dit agendapunt. De wethouder geeft een 

uitgebreide toelichting. De raad wordt gevraagd een zienswijze te geven aan het 

college.  

Gezien het feit dat de raad een zienswijze gevraagd wordt adviseert de commissie 

zowel agendapunt 6 als 7 als bespreekpunt te agenderen voor de 

raadsvergadering van 16 december.  

 

8. Voortgang noodhuisvesting statushouders (Informatie en oriëntatie) 

De voorzitter spreekt zijn ongenoegen uit over het late tijdstip van de aanlevering 

van de gevraagde informatie. Wethouder De Roy van Zuidewijn maakt excuses 

voor het late toezenden hiervan. Het zal in de toekomst niet meer gebeuren.  

De wethouder kan nog slechts globale antwoorden geven over de invulling van de 

plannen m.b.t. Oldenhove. Dit is in onderhandeling en de wethouder zegt toe dat 

zodra er meer informatie beschikbaar is zij dit de raad zal voorleggen.  

 

De commissie bespreekt de notitie en stelt vragen. Wethouder De Roy van 

Zuidewijn reageert en beantwoordt de vragen.  

 

 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe de commissie te informeren 

zodra er meer informatie is over de voortgang m.b.t. Oldenhove als evt. op 

huisvesting voor statushouders en woningzoekenden .  

                TCS 181 

 

9. Bestuurlijke termijnagenda commissie Samenleving 

Er zijn geen opmerkingen vanuit de commissie over de BTA. 

 

10. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

Er is geen informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden. 

  

11.  Mededelingen voorzitter of leden van de commissie  

 De voorzitter en de leden van de commissie hebben geen mededelingen. 

 

12. Mededelingen College van B&W 

Er zijn geen mededelingen.  
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13. Vaststellen van het verslag van de vergadering van 13 oktober 2021 

Het verslag van de vergadering van 13 oktober 2021 wordt ongewijzigd 

vastgesteld. 

 

14. Lijst van toezeggingen College 

TCS 175 en TCS 178 zijn afgedaan. Deze gaan van de lijst.  

TCS 177 staat nog open (bouw aantal sociale woningen laatste 25 jaar). 

TCS 179 staat nog open (verminderen aantal sociale woningen bij de verkoop 

Deken Zondaglaan.  

De toezeggingenlijst wordt bijgewerkt. 

 

15. Rondvraag 

Er zijn geen vragen ingediend voor de rondvraag 

 

16. Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 23:15 uur. 


