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Commissie Samenleving op woensdag 14 juni 2017 

 

Concept Besluitenlijst 

 

Aanwezig: de heren Beliën (CDA), Braam (LB), Brussaart (VVD), Harder (VVD) en Struben (D66) en 

de dames De Groot (PvdA) en Meuleman (GL) 

College: wethouder Heijink en Van Rijnberk 

Voorzitter: mevrouw Van Stralen 

Griffier: mevrouw Witte 

 

1. Opening en bericht van verhindering 

 

Mevrouw Roos (HvB) heeft zich afgemeld. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

 

De voorzitter wijst erop dat er veel agendapunten zijn en de agenda niet geheel aan de orde zal 

kunnen komen. Besloten wordt dat in ieder geval agendapunten 9 (Paswerk) en 15 (Verwerving en 

inkoop jeugdzorg en WMO) worden doorgeschoven naar 21 juni.  

 

Afgesproken wordt om agendapunten 10 (Evaluatie Woonvisie Bloemendaal) en 11 (Actualisatie 

huisvestingsverordening Bloemendaal 2017) in samenhang met elkaar te behandelen. Agendapunt 

14 (Aanpassing Algemene Subsidieverordening) zal na agendapunt 7 (Vitaal Vogelenzang, vaststellen 

ontwikkelscenario’s) worden behandeld. 
 

3. Burgers aan het woord 

 

De heer Hoenderdos van Projectgroep Toegankelijk Bloemendaal spreekt in.  

 

Mevrouw Vreeburg van de Denktank Vitaal Vogelenzang spreekt in over agendapunt 7 (Vitaal 

Vogelenzang, vaststellen ontwikkelscenario’s). 
 

4. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie 

 

Er zijn geen mededelingen. 

 

5. Vaststellen van de besluitenlijst van 10 mei 2017 

 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

6. Lijst van toezeggingen College 

 

 

Commissie Samenleving 

Nummer Datum Toezegging Status 

TCS56 08-02-

2017 

Wethouder Heijink zegt toe een werkbezoek aan de 

reddingsbrigade te organiseren en zal de raad daar een 

Afspraak: na 

zomer (sept) 
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voorstel toe doen. vrijdag einde 

middag. Niet 

varen. 

Aangehouden. 

TCS57 08-02-

2017 

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.  

Brief ligt ter 

ondertekening 

bij wethouder. 

Aangehouden. 

TCS62 10-05-

2017 

Wethouder Heijink zegt toe dat de Nota met betrekking 

tot subsidies nagenoeg klaar is en in september 2017 

geagendeerd kan worden. 

Vandaag 

geagendeerd: Is 

afgedaan. 

 

Meningsvorming 

 

7. Vitaal Vogelenzang, vaststellen ontwikkelscenario’s  

 

De commissie is voorstander van scenario A. Meerdere fracties hebben moeite met scenario B, het 

uitvoeren van onderzoek naar woningbouw. Over een jaar worden de uitgewerkte plannen aan de 

raad aangeboden. Enkele fracties geven aan het definitieve oordeel pas te kunnen geven als een en 

ander is geconcretiseerd. 

 

Dit onderwerp gaat als hamerstuk naar de raad van 6 juli. 

 

8. Financiële stukken GR Schoolverzuim en vroegtijdig school verlaten 

 

Dit onderwerp gaat als hamerstuk naar de raad van 6 juli. 

 

9. Paswerk 

 

a. Vaststellen begroting Paswerk 2017  

b. Jaarverslag en jaarrekening 2016 Paswerk  

c. Huisvesting Paswerk  

 

Is doorgeschoven naar de commissie Samenleving van woensdag 21 juni 2017. 

 

10.  Evaluatie Woonvisie Bloemendaal  

 

De commissie kan zich in grote lijnen vinden in de evaluatie. De heer Braam (LB) geeft aan het 

onderwerp te willen bespreken in de raad. De commissie geeft aan behoefte te hebben aan een 

bijeenkomst met stakeholders. 

 

Dit onderwerp gaat als bespreekpunt naar de raad van 6 juli. 

 

11. Actualisatie huisvestingsverordening Bloemendaal 2017  

 

Uitgegaan wordt van maximaal 10 statushouders. Er is twijfel bij enkele fracties of het goed is dit 

aantal vast te stellen. Wethouder Van Rijnberk geeft aan dat er zonodig meer woningen 

beschikbaar worden gesteld.  
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Enkele fracties zijn het niet eens met punt 2: de afschaffing van de regeling met betrekking tot het 

bevoordelen van mensen met lokale binding. Wethouder Van Rijnberk geeft aan dat de instroom al 

onder het genoemde percentage blijft. VVD, CDA en GL geven aan hierover eventueel in de raad 

een amendement in te dienen.  

 

Dit onderwerp gaat als bespreekpunt naar de raad van 6 juli. 

 

12. Vaststelling verordening sociaal medische indicatie kinderopvang 2017  

 

Dit onderwerp gaat als hamerstuk naar de raad van 6 juli. 

 

13. Vaststelling verordening maatschappelijke ondersteuning Bloemendaal 2017  

 

Dit onderwerp gaat als hamerstuk naar de raad van 6 juli. 

 

14. Aanpassing Algemene Subsidieverordening (ASV)  

 

De heer Beliën (CDA) heeft technische vragen die hij ook per e-mail toestuurt. Wethouder Heijink 

geeft aan dat de vragen voorafgaand aan de raad schriftelijk worden beantwoord. 

 

Dit onderwerp gaat als hamerstuk naar de raad van 6 juli. 

 

Informatie en oriëntatie 

 

15. Verwerving en inkoop jeugdzorg en WMO  

 

Is doorgeschoven naar de commissie Samenleving van woensdag 21 juni 2017. 

 

16. Evaluatie Bibliotheek Toezegging 36 

 

De commissie is tevreden met de ontwikkelingen. 

 

17. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

 

Is doorgeschoven naar de commissie Samenleving van woensdag 21 juni 2017. 

 

18. Mededelingen College van B&W 

 

Is doorgeschoven naar de commissie Samenleving van woensdag 21 juni 2017. 

 

19. Rondvraag 

 

Is doorgeschoven naar de commissie Samenleving van woensdag 21 juni 2017. 

 

20. Sluiting 

 

De voorzitter schorst de vergadering om 23.05 uur. De vergadering wordt voortgezet op woensdag 

21 juni om 20.00 uur.  

 


