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Commissie Samenleving op woensdag 16 oktober 2019 

 

Concept Besluitenlijst 

 

Aanwezig: de heer Bruggeman (CDA), mevrouw Faas (HvB), mevrouw Voorham (D66), 

de heer Van de Bunt (VDB), de heer Van de Kerke (PvdA), de heer Kruijswijk (GrL), 

mevrouw Robbers (VVD).  

Afwezig: de heer Heukels (LB), 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. Mevrouw Van Vliet 

heeft zich afgemeld en wordt vervangen door de heer Kruijswijk. De heer Heukels is 

afwezig.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

 

De voorzitter geeft aan dat de agendapunten over Kenter en STOPOZ door de 

agendacommissie zo vroeg mogelijk op de agenda zijn gezet. Het verzoek aan de 

commissie is de onderwerpen na de Lijst van toezeggingen te behandelen, dan hoeven 

de vertegenwoordigers van die organisaties niet zo lang te wachten. De commissie 

stemt daarmee in. 

 

De agenda wordt vastgesteld met inachtneming van bovenstaande. 

 

3. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie  

 

Er zijn geen mededelingen. 

 

4. Mededelingen College van B&W 

 

Wethouder De Roy van Zuidewijn doet een mededeling: 

- Het bestemmingsplan Dennenheuvel is door de rechter afgewezen vanwege 

stikstof. Het college is zich aan het beraden wat er gaat gebeuren met 

Dennenheuvel. Voor het einde van het jaar zal er door het college duidelijkheid 

worden gegeven.                                                                           TCS 112 

 

5. Vaststellen van het verslag van 11 september 2019 

 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
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6. Lijst van toezeggingen College 

 

De vorige keer zijn afgedaan: TCS 97, 99 en 102. Die gaan van de lijst. 

 

TCS 100 (halverwege jaar monitoring nieuwe onderwerpen beleidsplan sociaal domein). 

Is geagendeerd als agendapunt 12. De toezegging is hiermee afgedaan. 

 

TCS 103 (actuele overzichtskaart AED´s). De wethouder heeft eerder aangegeven dat 

deze er in december zal zijn. De toezegging blijft staan. 

 

TCS 104 (aantal Bloemendalers dat staat ingeschreven om in IJmond een huis te 

vinden). De wethouder heeft eerder aangegeven dat het wordt meegenomen in het 

uitvoeringsprogramma wonen, uiterlijk mei 2020. De toezegging blijft staan. 

 

TCS 107 (STOPOZ), staat vandaag geagendeerd. De toezegging is hiermee afgedaan. 

 

TCS 108 (adviesraad Bloemendaal Samen), is gisteren meegestuurd met het 

griffiebericht. Toezegging is hiermee afgedaan. 

 

De voorzitter loopt de nog openstaande toezeggingen na: 

 

TCS 109 (sociale huurwoningen). De commissie formuleert een toezegging die smarter 

is dan voorheen. Er wordt in verwerkt dat wethouder De Roy van Zuidewijn er in 

december op terugkomt. De toezegging blijft staan. 

 

TSC 110 (bibliotheekbezoekers). Wethouder De Roy van Zuidewijn geeft aan dat er 

jaarlijks maar liefst 84.000 bibliotheekbezoekers zijn. De toezegging is hiermee 

afgedaan. 

 

TSC 111 (leerlingen muziekschool). Wethouder De Roy van Zuidewijn geeft aan dat het 

college hier eind volgende week per brief op terug te zullen komen. Vooral de 

uitsplitsing per woonkern is van belang voegt de heer Bruggeman er aan toe. 

Wethouder De Roy van Zuidewijn geeft aan dat niet 100% uit Bloemendaal komt. De 

toezegging blijft staan. 

 

De toezeggingenlijst zal worden bijgewerkt. 

 

9. Brief m.b.t. stand van zaken Kenter Jeugdhulp 

 

De brief is geagendeerd op verzoek van de VVD, C21 op de LIS van 4 juli. In de vorige 

commissie is de commissiebehandeling naar achteren geschoven omdat de 

vertegenwoordigers van Kenter niet aanwezig waren. Ze zijn er nu wel: de bestuurder 

en de onderzoeker. De commissie bespreekt de brief ter informatie en oriëntatie en 

stelt meerdere vragen. Er zijn ook schriftelijk meerdere vragen ingediend. 
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Wethouder De Roy van Zuidewijn en de aanwezige vertegenwoordigers van Kenter 

reageren. Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe een aantal vragen schriftelijk te 

zullen beantwoorden.                                                                            TCS 113 

 

10. Jaarverslag STOPOZ 2018 

 

Het stuk is geagendeerd op verzoek van Hart voor Bloemendaal, C19 op de LIS van 4 

juli. In de vorige commissie is de commissiebehandeling naar achteren geschoven 

omdat de vertegenwoordigers van STOPOZ niet aanwezig waren. Ze zijn er nu wel. 

De commissie bespreekt het stuk ter informatie en oriëntatie en stelt meerdere vragen. 

Wethouder De Roy van Zuidewijn en de aanwezige vertegenwoordigers van STOPOZ 

reageren. Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe dat er vanuit STOPOZ medio 

december/ begin januari de meerjarenbegroting en stukken worden toegezonden om te 

worden geagendeerd in de daaropvolgende vergadercyclus. Dit zal ook aan de 

agendacommissie worden meegegeven.                                                 TCS 114           

 

7. Rondvraag 

 

Er zijn geen vragen aangemeld. 

 

8. Bestuurlijke Termijnagenda commissie Samenleving 

 

De voorzitter licht toe dat de agendacommissie dit heeft geagendeerd zodat er vanuit  

de commissie meer grip kan komen op de bestuurlijke lange termijn planning. 

 

11. Begroting 2020 (voor wat betreft de commissie Samenleving) 

 

De commissie bespreekt de begroting meningsvormend en stelt vragen.  

Wethouder De Roy van Zuidewijn en de ambtelijke organisatie reageren.  

Mevrouw Faas verzoekt aan het college om met een voorstel te komen met mogelijke  

maatregelen ten aanzien van minderen op het gebied van Wmo. Wethouder De Roy  

van Zuidewijn heeft liever een motie vanuit de raad, maar geeft aan hier op  

terug te komen.                                                                                     TCS 115 

     Ook de vraag vanuit mevrouw Faas welke locaties het College in beeld heeft voor  

     sociale woningbouw. In de begroting wordt genoemd dat er per locatie een projectplan  

     is. Wethouder De Roy van Zuidewijn komt hier voor de begroting schriftelijk terug.       

                                                                                                                 TCS 116 

 

12. Collegebrief m.b.t. Rapportage 1e half jaar 2019 Programma Sociaal  

Domein 

13. Brief m.b.t. Toelichting stijging kosten WMO 

 

     Agendapunten 12 en 13 worden tegelijk behandeld. De commissie bespreekt de  

brieven ter informatie en oriëntatie en stelt meerdere vragen. De brieven zijn  

geagendeerd op verzoek van de commissie. Wethouder De Roy van Zuidewijn en de 

ambtelijke organisatie reageren. 

Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe dat in de decembercyclus de  
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Verordening WMO ter bespreking wordt aangeboden.                              TCS 117 

 

14. Brief Pre Wonen m.b.t. sociale huurwoningen 

 

De commissie bespreekt de brief ter informatie en oriëntatie en stelt vragen. 

De brief is geagendeerd op verzoek van GroenLinks. Wethouder De Roy van Zuidewijn  

geeft op verzoek meer informatie over de voorliggende brief en de achtergrond. Het  

hangt samen met TCS 109 die smarter is geformuleerd bij de Lijst met toezeggingen.  

De huisadvocaat onderzoekt de kwestie juridisch hoe een aangenomen amendement  

zich verhoudt tot de contracten meegenomen bij de contracten.              TCS 118         

Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe dat in december de Verordening sociale  

woningbouw ter bespreking wordt aangeboden.                                      TCS 119                                                              

 

15.  Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

 

Er is geen informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden te melden.  

 

16.  Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:39 uur. 


