
 

 

 

Commissie Samenleving op woensdag 3 april 2019 

 

Concept Besluitenlijst 

 

Aanwezig: de heer Bruggeman (CDA), de heer Heukels (LB), mevrouw Faas (HvB), 

mevrouw Voorham (D66), mevrouw Kwaaitaal (VVD), mevrouw Steegman (VDB), de 

heer Van de Kerke (PvdA), mevrouw Van Vliet (GrL). 

College: wethouder De Roy van Zuidewijn 

Voorzitter: de heer Harder 

Griffier: mevrouw Witte 

 

1. Opening en bericht van verhindering 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er zijn geen 

berichten van verhindering. De heer Bruggeman heeft aangegeven iets later aan te 

schuiven. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie  

Ter ere van het 100 jarige bestaan van GGD Kennemerland is er een boek verschenen. 

Ieder commissielid krijgt een exemplaar. 

 

Op 21 maart is een inleidend college geweest over onderwijshuisvesting. Dank aan de 

wethouder voor de organisatie ervan. 

 

Vanuit meerdere commissieleden is een reactie gekomen op de vraag om zaken aan te 

leveren m.b.t. de Bestuurlijke Termijn Agenda. Afgesproken wordt dat de griffie de BTA 

nogmaals aan de commissie toestuurt voor input. 

 

4. Mededelingen College van B&W 

 

Wethouder De Roy van Zuidewijn doet een mededeling: 

 

Het onderzoek naar de overschrijding van kosten in de Jeugdzorg loopt. Het zal langer 

duren dan vooraf ingeschat is, ook omdat een extern bureau het onderzoek doet. Er zal 

een Beeldvormende Avond georganiseerd worden, vooralsnog is 6 juni hiervoor geprikt. 

In antwoord op een vraag van de heer Heukels vraagt wethouder De Roy van 

Zuidewijn aan de onderzoekers om ook het intern beheersen van de kosten mee te 

nemen in het onderzoek als dat nog niet het geval is.                                     TCS97 
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De wethouder geeft aan te verwachten dat de kosten voor dit jaar net zo hoog zijn als 

afgelopen jaar.  

 

5. Vaststellen van het verslag van 27 februari 2019 

 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

6. Lijst van toezeggingen College 

 

De voorzitter loopt de toezeggingen na. 

De vorige keer zijn afgedaan: TCS 86, 87, 88, 89, 90, 91. Die gaan van de lijst. 

 

TCS 92 (Overschrijding Jeugdzorg) is afgedaan met brief 2019003183. De heer 

Heukels geeft aan met nadere vragen te komen. 

 

TCS 94 (Wmo-tarieven) is afgedaan met brief 2019003248. 

 

TCS 96 (Jaarrekeningen CJG) is afgedaan, op 7 maart zijn via het griffiebericht de 

jaarrekeningen 2016 en 2017 meegestuurd. Wethouder De Roy van Zuidewijn geeft 

op verzoek van de heer Heukels aan dat de jaarrekening 2018 vrijdag met het 

griffiebericht meegestuurd zal worden (is gebeurd). 

 

TCS 93 (Egalisatiereserve) blijft vooralsnog staan. Wethouder De Roy van Zuidewijn 

licht toe hoe de egalisatiereserve zal worden ingezet om het tekort op te vangen. Bij de 

Kadernota wordt hierop teruggekomen. 

 

TCS95 (Bushaltes aanpassen) blijft vooralsnog staan. Wethouder De Roy van 

Zuidewijn gaat na of er aanpassingen zijn geweest of nog komen. In 2019 zijn hier 

geen subsidiemogelijkheden voor vanuit de provincie. 

  

De toezeggingenlijst zal worden bijgewerkt. 
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7. Rondvraag 

 

Mevrouw Faas stelt meerdere vragen over Wmo indicaties. Wethouder De Roy van 

Zuidewijn reageert en geeft aan een lichte stijging te zien van het aantal nieuwe 

meldingen. Sommige zijn gerelateerd aan het nieuwe Wmo tarief. Het totale aantal 

Wmo meldingen van de afgelopen drie maanden wordt door wethouder De Roy van 

Zuidewijn nagegaan.                                                                                   TCS98                                         

De ambtelijke ondersteuning licht toe hoeveel zorgaanbieders in Bloemendaal aan de 

slag zijn, beantwoordt de vraag hoe declaraties worden gecontroleerd, dat wordt 

uitgegaan van een bedrag per uur en geeft aan binnen welke termijn gedeclareerd 

dient te worden. 

 

Mevrouw Faas stelt een vraag over sociale woningbouw bij Brouwerskolkweg 2. 

Wethouder De Roy van Zuidewijn reageert en geeft aan dat de ontwikkeling aan de 

Brouwerskolkweg met 10 woningen onder de norm blijft waardoor afkoop mogelijk is. 

 

Mevrouw Van Vliet stelt een vraag over een werkbezoek m.b.t. Veilig Thuis. 

Wethouder De Roy van Zuidewijn reageert en geeft aan dat ze eventuele relevante 

informatie uit dergelijke overleggen aan de raad doorstuurt. 

 

Meningsvorming 

 

8. Beleidsplan Sociaal Domein 

 

     De voorzitter geeft een inleiding, er is een plan van uitvoering toegevoegd als  

     bijlage. De commissie reageert en stelt vragen. De wethouder en ambtelijke  

     ondersteuning reageren. 

 

     Op verzoek van de heer Bruggeman zegt wethouder De Roy van Zuidewijn   

     toe om vier keer per jaar een overzicht aan de raad te verstrekken met betrekking tot  

     de stand van uitgaven Jeugd en Wmo.                                                           TCS99 

     Op verzoek van de heer Bruggeman zegt wethouder De Roy van Zuidewijn toe om  

     halverwege het jaar een monitoring voor te leggen aan de raad ten aanzien alle  

     (nieuwe) onderwerpen die zijn opgenomen in het Beleidsplan Sociaal Domein. TSC100 

     Wethouder De Roy van Zuidewijn geeft aan dat het advies van de Wmo  

     raad ter harte is genomen. 

     Op verzoek van de heer Bruggeman zegt wethouder De Roy van Zuidewijn toe  

     op korte termijn met een culturele agenda richting de raad te zullen komen waarin ook  

     informatie is opgenomen over het festival dat in mei plaatsvindt.                    TCS101                                   

 

     Meerdere patrijen geven aan het voorstal als bespreekpunt te willen agenderen in de  

     raad. Het voorstel wordt derhalve als bespreekpunt geagendeerd in de raad van 18  

     april. 

 

9. Evaluatie minimabeleid 2017-2018: Meedoen 

 

     De commissie regeert en stelt een aantal vragen. De commissie is overwegend positief  
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     over het voorstel. De wethouder en ambtelijke ondersteuning reageren. Mevrouw Faas  

     geeft namens Hart voor Bloemendaal aan het onderzoek zonde van het geld te vinden,  

     haar fractie zal tegenstemmen. 

      

     De heer Heukels verlaat om 22.00 uur de vergadering. 

     Meerdere partijen geven aan het voorstel als bespreekpunt te willen agenderen in  

     de raad. Het voorstel wordt derhalve als bespreekpunt geagendeerd in de raad van 18  

     april. 

 

Informatie en oriëntatie 

 

10.  Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

 

     Geen mededelingen. 

 

11.  Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:25 uur. 


