
Commissie Samenleving  
 

 

Concept besluitenlijst vergadering 
 

DATUM WOENSDAG 2 DECEMBER 2020 20:00 

Online https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Commissie-Samenleving/2020/02-

december/20:00 

Aanwezig de heer Bruggeman (CDA), de heer van de Bunt / de heer Heukels voor punt 5 (LB), mevrouw 

Faas (Zelfstandig Bloemendaal), mevrouw Gamri (PvdA), de heer Harder (VVD), mevrouw 

Robbers (VVD), mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal), de heer Doorn (VDB), mevrouw van 

Vliet (GroenLinks), mevrouw Voorham (D66) 

Afwezig Mevrouw Steegman (VDB) 

Collegeleden Wethouder De Roy van Zuidewijn 

Voorzitter de heer Schell 

Griffier mevrouw Kroonenberg 

 

1. Opening en bericht van verhindering 
De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen en mensen die online meekijken welkom. 

 

Voor Liberaal Bloemendaal zal voor agendapunt 5 (noodhuisvesting statushouders) de heer Heukels het woord voeren 

in plaats van de heer van de Bunt. 

 

Bericht van verhindering Vervangen door: 

Mevrouw Steegman (VDB) De heer Doorn 

 

Afspraken met betrekking tot de vergaderorde: 

 Waar sprake is van bespreking in 2 termijnen, graag interrupties zo veel mogelijk bewaren voor de 2e termijn. 

 Er is 12 minuten spreektijd per fractie beschikbaar, als we na 23:00 doorgaan komt er extra spreektijd bij. 

 Voorstel om de benodigde technische tijd ook vanavond niet te beperken. 

 

Afspraken met betrekking tot de techniek: 

 Graag de microfoon UIT laten staan zo lang u niet aan het woord bent, liefst oordopjes of koptelefoon gebruiken. 

 Als u het woord krijgt, kunt u uw microfoon open zetten (en aub direct daarna ook weer uitzetten). 

 Interrupties kunnen zo nodig gemeld worden door dit kort zelf via de microfoon te melden. 

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

 Let op: de chatfunctie is openbaar zichtbaar in de uitzending, graag hiermee rekening houden. 

 

2. Vaststellen van de agenda 
Agenda ongewijzigd akkoord. 

 

3. Inspreken in de commissie 
Er heeft zich één inspreker aangemeld voor deze vergadering. 

 

Naam, organisatie Agendapunt 

1. De heer Stijn de Geus, stichting Blekersveld Groen 5) huisvesting statushouders 
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4. Verordening kinderopvang op sociaal-medische indicatie (Meningsvorming) 
 

De voorzitter meldt dat verzocht is (besluitpunt) om deze verordening vast te stellen. 

Alle fracties komen aan het woord om hun zienswijze te geven, in de volgende volgorde: 

 

Fractie Commissielid 

VVD Mw Robbers 

Liberaal Bloemendaal Dhr van de Bunt 

CDA Dhr Bruggeman 

GroenLinks Mw van Vliet 

Zelfstandig Bloemendaal Mw Faas 

VDB Dhr Doorn 

PvdA Mw Gamri 

D66 Mw Voorham 

Hart voor Bloemendaal Mw Roos 

 

Wethouder de Roy van Zuidewijn geeft haar reactie. 

Onderwerpen o.a.: reden voor wijziging verordening, huidige toepassing hardheidsclausule, kosten, preventieve 

werking, volgorde aanvraag/aanmelding, verlengingsoptie, aantal uren, inkomensafhankelijke ouderbijdrage, 

deskundigheid CJG, hoe komen gezinnen in beeld, verwijzing naar SMI, beroep/bezwaar mogelijkheden, geen 

toename verwacht, overige vragen komt de wethouder schriftelijk op terug, verwachting voorkomen dure jeugdzorg, 

mogelijkheid 0-meting. 

 

 Wethouder de Roy van Zuidewijn zegt toe de nog openstaande vragen m.b.t. verordening kinderopvang SMI 

schriftelijk te beantwoorden, waaronder o.a. van LB de vragen binnen welke termijn er een uitspraak komt van het CJG 

en hoe in het verleden de voor SMI geoormerkte middelen aangewend zijn, en van de PvdA wat er voor kinderen ouder 

dan 12 jaar gebeurt (voor wie deze regeling niet geldt).  TCS164 

 

 Conclusie: het raadsvoorstel gaat als bespreekpunt naar de raad. 

 

5. Voortgang noodhuisvesting statushouders (standaard op agenda) (Informatie en oriëntatie) 
leden cie Grondgebied kunnen (na aanmelding) deelnemen  geen aanmelding ontvangen 

De heer Heukels neemt het woord voor Liberaal Bloemendaal op dit punt. 

 

Wethouder de Roy van Zuidewijn start met een update van de stand van zaken. 

Onderwerpen o.a.: gegeven update via de collegebrief van 11/11 jl., plan A niet gelukt, nu plan B, tijdelijke / 

permanente bouw op Blekersveld, aandachtspunten bij Dennenheuvel, wat doet het college nu, gesprek over 

mogelijkheden Oldenhove, woningbouw plannen (bv WR1). 

 

Alle fracties geven hun reactie en zienswijze, in de volgende volgorde: 

 

Fractie Commissielid 

VVD Dhr Harder 

Liberaal Bloemendaal Dhr Heukels 

CDA Dhr Bruggeman 

GroenLinks Mw van Vliet 

Zelfstandig Bloemendaal Mw Faas 

VDB Dhr Doorn 

PvdA Mw Gamri 

D66 Mw Voorham 

Hart voor Bloemendaal Mw Roos 
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De voorzitter schorst de vergadering voor een kort moment van 21:35 tot 21:45. 

 

(beelden: fragment 2) 

Na de schorsing geeft wethouder de Roy van Zuidewijn haar reactie en beantwoordt zij vragen. 

Onderwerpen o.a.: aantal statushouders gehuisvest / nog te huisvesten, stand van zaken per 31/12, overleg provincie, 

wijziging in jaarlijkse taakstelling, inzet woningcorporaties, geschiktheid woningen en wijken voor huisvesten 

statushouders, veel alleenstaande statushouders, suboptimale oplossingen, verdringing, matching bestaande 

woningbouw, meer diversiteit in wijken, projectplanning, huisvesten bewoners Dennenheuvel, Bloemendaal t.o.v. 

andere gemeenten, alternatieve locaties, noodzakelijkheid sanering Blekersveld, aangevraagde subsidie, 

kantoorgebouwen, contact BZK en regionaal. 

 

 Wethouder de Roy van Zuidewijn zegt toe een getalsmatige onderbouwing te geven van het huisvesten van 

statushouders dit jaar, met een overzicht van het aantal statushouders dat een woning is toegewezen, wie nog op de 

wachtlijst staat en dat een beeld geeft van mogelijke verdringing. (CDA) TCS165 

 

6. Bestuurlijke termijnagenda commissie samenleving (BTA) 

Geen opmerkingen 

 

7. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 
Wethouder de Roy van Zuidewijn: er komt vanaf januari as. een maandelijkse, regionale informatiebrief m.b.t. de 

voortgang rond de vernieuwing van de contracten met aanbieders van jeugdzorg in onze regio. 

 

8. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie 

Mevrouw Roos meldt dat de nieuwe manier van het beantwoorden door het college van vragen via een ‘no-reply’ 
mailadres, waarop niet geantwoord kan worden, duidt op wantrouwen en het werk van raadsleden bemoeilijkt. 

 

9. Mededelingen College van B&W 
Wethouder de Roy van Zuidewijn: geen mededelingen. 

 

10. Vaststellen van het verslag van de vergadering van 21 oktober 2020 
Verslag ongewijzigd vastgesteld. 

 

11. Lijst van toezeggingen door het College 
 

Nummer Betreft (kort) Besluit 

TCS116 Overzicht locaties plannen soc woningbouw Verwijderen van de lijst (vorige vergadering afgedaan) 

TCS141 WR1/statush: overzicht verloop Verwijderen van de lijst (vorige vergadering afgedaan) 

TCS147 Vivaro vragen voor wethouder Heijink (ZB) Afvoeren: is mondeling beantwoord door de wethouder in 

commissie B&M op 22/10 en in de raad op 5/11 

TCS148 Antwoorden Paswerk uit overleg 25/6 Verwijderen van de lijst (vorige vergadering afgedaan) 

TCS149 Aantal gegronde klachten tegen GI’s (VVD) Verwijderen van de lijst (vorige vergadering afgedaan) 

TCS153 Welke bewoners Dennenheuvel brief ontv? Verwijderen van de lijst (vorige vergadering afgedaan) 

TCS154 Fin vragen GrL verhuizingen Dennenheuvel Verwijderen van de lijst (vorige vergadering afgedaan) 

TCS155 Soc huurw – wat staat in contracten? (ZB) Aanhouden 

TCS157 Overz. redenen afwijzen parkeerterrein (ZB) Afvoeren: op 21-10-2020 beantwoord met collegebrief 

TCS158 Memo mbt participatie Blekersveld Verwijderen van de lijst (vorige vergadering afgedaan) 

TCS159 Private winsten bij zorgaanbieders Afvoeren: op 26-11-2020 beantwoord met collegebrief 

TCS160 Vragen over BloemendaalSamen Afvoeren: op 26-11-2020 beantwoord met collegebrief 

TCS161 Blekersveld: participatieplan  uitvoering Afvoeren: op 12-11-2020 beantwoord met collegebrief, ook 

besproken in de raadsvergadering (interpellatiedebat) TCS162 Brief advies gemeenteadvocaat 

TCS163 Blekersveld: concrete projectplanning  
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12. Rondvraag 
Mevrouw Roos heeft geen spreektijd meer. De voorzitter doet de suggestie dat zij deze vragen schriftelijk kan 

indienen, of kan doorschuiven naar de volgende vergadering. 

 

13. Sluiting 
Om 22:30 sluit de voorzitter de vergadering. 
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