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DATUM WOENSDAG 21 OKTOBER 2020 20:00 

Online https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Commissie-Samenleving/2020/21-

oktober/20:00 

Aanwezig de heer Bruggeman (CDA), de heer van de Bunt (LB), mevrouw Faas (Zelfstandig 

Bloemendaal), mevrouw Gamri (PvdA), de heer Harder (VVD), mevrouw Robbers (VVD), 

mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal), mevrouw Steegman (VDB), de heer Kruijswijk 

(GroenLinks), mevrouw Voorham (D66) 

Afwezig Mevrouw van Vliet (GrL) 

Collegeleden Wethouder De Roy van Zuidewijn, Wethouder Heijink 

Voorzitter de heer Schell 

Griffier mevrouw Kroonenberg 

 

 

1. Opening en bericht van verhindering 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

 

Bericht van verhindering Vervangen door: 

Mevrouw van Vliet (GrL) De heer Kruijswijk 

 

Wij vergaderen met deze commissie voor het eerst weer digitaal, in verband met de situatie rond corona. 

De voorzitter doet het verzoek aan de commissieleden om interrupties op te sparen voor de tweede termijn. 

 

Huishoudelijke mededelingen m.b.t. digitaal vergaderen: 

 Technische problemen kunnen via de chatfunctie of whatsapp doorgegeven worden aan de commissiegriffier. 

 Microfoon aub in principe uit laten staan (ruis voorkomen), en alleen open zetten als u aan het woord bent. 

 Uw microfoon kan ook door de hier aanwezige ICT-medewerker op afstand aan- en uitgezet worden. 

 De voorzitter en commissiegriffier kunnen de chat niet (altijd direct) zien. 

 Interrupties kunt u zelf kort melden via uw microfoon. 

 Let op: de chatfunctie is openbaar zichtbaar in de uitzending, houdt u hier aub rekening mee. 

 

Vanaf deze vergadering worden er spreektijden gehanteerd.  

 Er is een totale spreektijd van 180 minuten van 20:00 tot 23:00. 

 Hiervan gaan 36 minuten (20%) af voor het college en 36 minuten (20%) ‘technische tijd’. 
 Zo blijven 108 minuten (60%) over aan spreektijd voor de commissieleden. 

 Deze 108 minuten delen door 9 fracties = 12 minuten spreektijd per fractie. 

[per half uur extra vergadertijd na 23:00, komen hier 2 minuten extra spreektijd bij per fractie] 

 

Over technische tijd: 

 De 36 minuten ‘technische tijd’ staat niet gelijk aan 'spreektijd voorzitter'. 

 In het RvO (art 48a) staat dat 20% van de tijd wordt gereserveerd voor technische zaken als schorsingen. 

 De teller loopt óók als de voorzitter aan het woord is, dat is waarschijnlijk waar de verwarring is ontstaan. 

 Een voorzitter is geen lid van de commissie (RvO, art 43), heeft een andere positie dan commissieleden. 
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 De voorzitter heeft géén eigen spreektijd, zoals commissieleden en college dit wel hebben. 

 Op voorstel van de voorzitter kan de commissie andere regels stellen t.a.v. spreektijd (RvO, art 48a, lid 3). 

 De voorzitter stelt voor alle duidelijkheid aan de commissie voor, de benodigde technische tijd niet te beperken. 

 

Fractie Commissielid Eens met voorstel:  

technische tijd niet beperken? 

CDA Dhr Bruggeman Ja 

Liberaal Bloemendaal Dhr van de Bunt Ja 

Zelfstandig Bloemendaal Mw Faas Ja 

PvdA Mw Gamri Ja 

VVD Dhr Harder Ja 

VVD Mw Robbers  

Hart voor Bloemendaal Mw Roos Nee 

VDB Mw Steegman Ja 

GroenLinks Dhr Kruijswijk Ja 

D66 Mw Voorham Ja 

 

 Conclusie: de technische tijd wordt niet beperkt. 

 

2. Vaststellen van de agenda 
Agenda ongewijzigd akkoord. 

 

 De heer van de Bunt (LB) meldt dat op agendapunt 5 de heer Heukels hem zal vervangen. 

 Mevrouw Faas (ZB) meldt dat zij per e-mail heeft verzocht om verbeteringen in beeld en geluid van de uitzending. 

 

3. Inspreken in de commissie 
1. De heer Stijn de Geus, namens het bestuur van de stichting Blekersveldgroen, spreekt in op agendapunt 5. 

Voortgang noodhuisvesting statushouders; 

2. Mevrouw Karin van Schouten, spreekt in op agendapunt 5. Voortgang noodhuisvesting statushouders; 

3. De heer Floris Kaspers, spreekt in op agendapunt 5. Voortgang noodhuisvesting statushouders; 

 

Een vierde aangemelde inspreker bleek niet aanwezig in de vergadering. 

 

4. Begroting 2021 (voor wat betreft Commissie Samenleving) (Meningsvorming) 
De commissie adviseert over het Raadsvoorstel begroting 2021. 

De voorzitter brengt in herinnering welke onderwerpen de commissie Samenleving behandelt. 

 

De fracties geven hun reactie op het raadsvoorstel en stellen hun vragen aan de wethouder. 

Een korte schorsing van 10 minuten volgt voor de wethouder om te overleggen met de ambtelijke ondersteuning. 

 

Wethouder de Roy van Zuidewijn geeft haar reactie en beantwoordt vragen van de fracties. 

- Betreft de onderwerpen: Jeugdzorg (grip op kosten, tarieven, private winsten, (boven)wettelijke inkoop, plafond, 

nieuwe aanbesteding 2022), ‘piepen en kraken’ begroting, BloemendaalSamen, Blekersveld, onderwijshuisvesting, 

Muziekschool en Bibliotheek, Lentefestival, smart beschrijven doelen, kerntakendiscussie. 

 Wethouder de Roy van Zuidewijn komt schriftelijk terug op de vraag over de ‘publieke tekorten en private winsten’ 
bij zorgaanbieders, zal rapporteren over hoe het in onze regio gesteld is met private winsten (HvB e.a.) TCS 159 

 Wethouder de Roy van Zuidewijn zal kijken naar de bekendheid van-, en de transparantie in activiteiten en 

subsidieaanvragen bij BloemendaalSamen, en zal daarop terugkomen (PvdA) TCS 160 

 

 VVD/D66 kondigen een motie aan t.b.v. meer scherpte in het onderscheid tussen wettelijke – en bovenwettelijke 

(preventieve) taken - en meer mogelijkheid tot sturing op inkoop van jeugdzorg. 

 HvB kondigt een amendement aan t.b.v. het behoud van het serviceloket in Bennebroek. 
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5. Voortgang noodhuisvesting statushouders (standaard op agenda) (Informatie en oriëntatie) 
Voorzitter: dit punt is vanuit de invalshoek van de ruimtelijke ordening gisteren ook in de commissie Grondgebied aan 

de orde geweest. Het participatieplan (Blekersveld) is bijgevoegd. 

 

 Voor Liberaal Bloemendaal voert op dit punt de heer Heukels het woord. 

 Voor de VVD voert op dit punt de heer Harder het woord. 

 

De fracties geven hun zienswijze op de ontwikkelingen en stellen hun vragen daarover aan de wethouder. 

Een korte schorsing van 8 minuten volgt voor de wethouder om te overleggen met de ambtelijke ondersteuning. 

 

Wethouder de Roy van Zuidewijn geeft haar reactie en beantwoordt vragen van de fracties. 

- Betreft de onderwerpen: participatie (mbt RO en inburgering / niet mbt locatie), planning, vergunningen en contract, 

snoeien (vergunningsvrij) / kappen (vergunning), tijd en termijnen, reacties inwoners, ‘onbetrouwbaar bestuur’, brief 

aan omwonenden, stakeholders, verschillende locaties, monsters uit de wal, amendement, permanent/flex woningen 

 Wethouder de Roy van Zuidewijn zegt toe binnen 2 weken terug te komen op hoe het participatieplan nu wordt 

vertaald naar de uitvoering, hoe de bewoners nu concreet benaderd gaan worden (D66) TCS 161 

 Wethouder de Roy van Zuidewijn komt erop terug of de brief met advies van de gemeenteadvocaat toegezonden kan 

worden aan de raad (ZB) TCS 162 

 Wethouder de Roy van Zuidewijn verwacht eind deze maand, begin volgende maand een concretere projectplanning 

te hebben, en zal deze dan onmiddellijk aan de raad toezenden (CDA) TCS 163 

 

 Het is op dit punt 23:00 geweest, alle fracties hebben 2 minuten extra spreektijd gekregen. 

 

Aan de commissieleden wordt voorgelegd, of dit onderwerp in dit stadium standaard op de agenda kan komen te 

staan van de commissie Grondgebied, in plaats van als standaard agendapunt bij de commissie Samenleving. 

 

Fractie Commissielid Laatste keer standaard geagendeerd 

in commissie Samenleving? 

CDA Dhr Bruggeman Nee 

Liberaal Bloemendaal Dhr Heukels Nee 

Zelfstandig Bloemendaal Mw Faas Nee 

PvdA Mw Gamri Ja 

VVD Dhr Harder Nee 

VVD Mw Robbers Nee 

Hart voor Bloemendaal Mw Roos Nee 

VDB Mw Steegman  

GroenLinks Dhr Kruijswijk Nee 

D66 Mw Voorham Nee 

 

 Conclusie: ‘Voortgang noodhuisvesting statushouders’ blijft standaard agendapunt bij de commissie Samenleving. 

 

6. Bestuurlijke termijnagenda commissie samenleving (BTA) 
De heer Bruggeman (CDA) mist het Participatiebedrijf: is dat er met opzet of onopzettelijk uit gehaald? 

 

7. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 
Wethouder de Roy van Zuidewijn geeft informatie over Kenter Jeugdhulp: het doorgaan van de lokale steun vanuit de 

aangesloten gemeenten, het datalek waarover de raad geïnformeerd is, het opstappen van een aantal leden van de 

RvT en de onafhankelijke onderzoeken die nu plaatsvinden. 
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8. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie 
Voorzitter: de commissieleden is gevraagd naar de behoefte aan een evaluatie van het voorzitterschap. Drie leden 

hebben hierop niet gereageerd, de overige zeven leden hebben aangegeven hier geen behoefte aan te hebben. 

 

9. Mededelingen College van B&W 
Geen mededelingen. 

 

10. Vaststellen van het verslag van de vergadering van 2 september 2020 
Verslag ongewijzigd vastgesteld. 

 

11. Lijst van toezeggingen door het College 
 

Nummer Betreft Voorstel 

TCS116 Overzicht locaties plannen soc woningbouw Afvoeren: afgedaan met collegebrief 

TCS132 Kenter overschrijding € 200.000 Verwijderen van de lijst 

TCS138 Statushouders: Lijst woningzoekenden Verwijderen van de lijst 

TCS139 WR1/statush: nog openstaande vragen Verwijderen van de lijst 

TCS141 WR1/statush: overzicht verloop Afvoeren: afgedaan met collegebrieven 

TCS142 WR1/statush: € 550.000 overschrijding Verwijderen van de lijst 

TCS143 Bezuinigingen ‘minimabeleid’ keuzes Verwijderen van de lijst 

TCS144 Statush en overige onbeantwoorde vragen Verwijderen van de lijst 

TCS145 Kosten en subsidie VVE Verwijderen van de lijst 

TCS146 Beperken ‘buitenleerlingen’ en groei ll-aant Verwijderen van de lijst 

TCS147 Vivaro vragen voor wethouder Heijink (ZB) Aanhouden: is dit inmiddels achterhaald (kadernota)? 

TCS148 Antwoorden Paswerk uit overleg 25/6 Afvoeren: beantwoord via griffiebericht 

TCS149 Aantal gegronde klachten tegen GI’s (VVD) Afvoeren: beantwoord via griffiebericht 

TCS150 Aanbevelingen brief OTS en UHP Verwijderen van de lijst 

TCS151 Fin vragen mbt jaarverslag Sociaal Domein Verwijderen van de lijst 

TCS152 Informeren evaluatie nieuwe CJG Verwijderen van de lijst 

TCS153 Welke bewoners Dennenheuvel brief ontv? Afvoeren: beantwoord via griffiebericht 

TCS154 Fin vragen GrL verhuizingen Dennenheuvel Afvoeren: beantwoord via griffiebericht 

TCS155 Soc huurwoningen – wat staat in contr? (ZB) Aanhouden: is nog geen tijd gevonden om uit te zoeken 

TCS156 ‘Menukaart’ onorthodoxe keuzes WMO Verwijderen van de lijst 

TCS157 Overz. redenen afwijzen parkeerterrein (ZB) Aanhouden: er is een brief klaar, wordt toegezonden 

TCS158 Memo mbt participatie Blekersveld Afvoeren: afgedaan met collegebrief 

 

12. Rondvraag 
Mevrouw Roos had twee vragen ingediend, maar heeft deze weer ingetrokken. 

 

13. Sluiting 
Om 23:26 sluit de voorzitter de vergadering. 
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