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Commissie Samenleving op woensdag 21 juni 2017 

 

Concept Besluitenlijst 

 

Aanwezig: de heren Braam (LB), Schell (PvdA), Schnackers (CDA) en Westphal (D66) en mevrouw 

Meuleman (GL) 

College: wethouder Kruijswijk, Van Rijnberk en Heijink 

Voorzitter: mevrouw Van Stralen 

Griffier: mevrouw Witte 

 

1. Heropening van de vergadering van 14 juni en bericht van verhindering 

 

De heren Brussaart (VVD), Harder (VVD) en mevrouw Roos (HvB) hebben zich afgemeld. 

De heer Beliën (CDA) wordt vervangen door de heer Schnackers (CDA). 

Mevrouw De Groot (PvdA) wordt vervangen door de heer Schell (PvdA). 

De heer Struben (D66) wordt vervangen door de heer Westphal (D66). 

 

De voorzitter stelt met de commissie een tijdschema vast als richtlijn voor de vergadering. 

 

Meningsvorming 

 

2. Paswerk 

 

a. Vaststellen begroting Paswerk 2018  

 

De commissie stemt in met de begroting. De beantwoording op de technische vragen van de heer 

Braam (LB) zullen door de griffie aan de raad worden gestuurd. 

 

Is een hamerstuk in de raad van 6 juli. 

 

b. Jaarverslag en jaarrekening 2016 Paswerk  

 

De commissie neemt dit ter kennisgeving aan. 

 

c. Huisvesting Paswerk  

 

De commissie is van mening dat in de raad verder moet worden gesproken over huisvesting 

Paswerk. Mogelijk dient D66 een amendement of motie in. Wethouder Kruijswijk adviseert de 

besluitvorming niet uit te stellen tot na de zomer. 

 

Is een bespreekpunt in de raad van 6 juli. 

 

Informatie en oriëntatie 

 

3. Verwerving en inkoop jeugdzorg en WMO  

 

De commissie is tevreden over de voorliggende stukken en de gehouden themabijeenkomst. 
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4. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

 

Wethouder Kruijswijk geeft aan dat er via diverse kanalen wordt gewerkt aan de bekendmaking 

van het minimabeleid. 

 

5. Mededelingen College van B&W 

 

Er zijn geen mededelingen. 

 

6. Rondvraag 

 

De heer Schnackers (CDA) vraagt wat het college gaat doen met de rapportage van de Projectgroep 

Toegankelijk Bloemendaal.  

TCS63 Wethouder Heijink zegt toe dat de rapportage over de toegankelijkheid stadhuis wordt 

opgepakt en op zo kort mogelijke termijn, in ieder geval nog dit jaar, een voorstel wordt voorgelegd 

aan de raad. 

 

7. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur.  

 

 


