
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst  
commissie Samenleving 

 
11 januari 2011 

 
AANWEZIG: Mw. A. Brummer-van der Drift (VVD), Mw. J.C. Brouwers-Oosterbaan (VVD), Dhr. S.M. Nieuwland (D66), Dhr. H.J.M. van 
Zon (D66), Mw. E.G.M. van de Weijer-Lambers (CDA), Mw. J.H. Ruitenberg-Alphenaar (PvdA), Dhr. R.M.F. Ates (HBB), Mw. I.H.J. 
Sabelis (GL), Dhr. P.H. van de Stadt (wethouder), Dhr. J. Botter (wethouder) en Dhr. A. Schumacher (Directeur Ruimte en Welzijn). 
 
VOORZITTER: Dhr. C.G.T.F.J. Leenders 
COMMISSIEGRIFFIER: Dhr. B. Lanser  

 

1 Vaststellen agenda commissievergadering 11 januari 2011 
Mw. H.H. van Vliet (GL) is afwezig en wordt vervangen door mw. I.H.J. Sabelis (GL).  

Als agendapunt 7 op de agenda staat de brief van het Nationaal Restauratiefonds inzake brochure 'toon 
karakter zet in op cultureel erfgoed'. Deze brief wordt betrokken bij agendapunt 3 ‘Vaststelling 
Erfgoedverordening Heemstede’. 

Ter vergadering zijn uitgedeeld de volgende stukken: 1) de stand van zaken verlichting tennispark 
Groenendaal/vleermuizen en 2) diverse stukken t.a.v. de gemeente Bloemendaal en STOPOZ.  

Conclusie voorzitter: de commissie gaat akkoord met de voorliggende agenda. 

2 Spreekrecht burgers 
Er zijn geen insprekers.  

3 Vaststelling Erfgoedverordening Heemstede (A-stuk) 
Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raad 27 januari 2011. 

4 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2011 (C-stuk) 
Dit stuk is op verzoek van de PvdA en GL geagendeerd. 

Kernvraag PvdA: wat zijn de criteria voor het toekennen van een woonvoorziening? Zijn er 
toetsingsmomenten? Hoe komt de uiteindelijke beslissing tot stand? 

Kernvraag GL: Kunnen er afspraken gemaakt worden met het CIZ om bij thuiswonende 
gehandicapten/zieken bij de indicatiestelling te anticiperen op de prognose van het ziektebeeld/de 
verwachte  achteruitgang van de cliënt, waardoor er niet steeds opnieuw een indicatie gesteld moet 
worden voor voorzieningen?   

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 

Toezeggingen: 1) wethouder Botter zal de commissie Samenleving een lijst met toetsingscriteria 
doen toekomen t.a.v. de maatschappelijke ondersteuning, 2) wethouder Botter zegt toe een 
presentatie te geven van een half uur in de commissie Samenleving t.a.v. de maatschappelijke 
ondersteuning 2011 en daarbij o.a. in te gaan op de eventuele knelpunten bij de uitvoering.  



5 Bijzondere bijstand en verstrekkingenboek 2011 (C-stuk) 
Dit stuk is op verzoek van de PvdA geagendeerd. 

Kernvraag: waarom is de NIBUD-norm op een aantal onderdelen verlaten? Graag inzicht en uitleg over 
de tot standkoming van de IASZ normen? 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 

Toezeggingen: 1) wethouder Van de Stadt zegt toe met een uitbreiding te komen t.a.v. de 
bijzondere bijstand.  

6 Verlichting tennispark Groenendaal (C-stuk) 
Dit stuk is op verzoek van de VVD en GL geagendeerd. 

Kernvraag VVD: per wanneer is het een en ander realiseerbaar en zijn er extra kosten te verwachten? 

Kernvraag GL: De raad heeft op 28 mei 2009 een amendement aangenomen met het doel om op 
termijn verlichting bij Tennispark Groenendaal misschien mogelijk te maken. De nu gepresenteerde 
stukken (onderzoeksrapport vleermuizen) zijn volgens ons niet voldoende om nu via het ministerie een 
poging te doen om onder een besluit volgens de Flora- en Faunawet uit te komen. De vraag van de 
GroenLinks fractie is dus: waarom wekt het college nu de indruk om zich aan haar eigen wens om goed 
onderzoek te doen, te onttrekken? En waarom wordt een punt dat mogelijk verstrekkende gevolgen kan 
hebben (en precedentwerking) als C-stuk geagendeerd? 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 

7 Brief Nationaal Restauratiefonds inzake brochure 'toon karakter zet in op cultureel erfgoed' 
Dit agendapunt is betrokken bij agendapunt 3 ‘Vaststelling Erfgoedverordening Heemstede’.  

8 Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Paswerk 
Wethouder Botter koppelt diverse zaken terug aan de commissie Samenleving die in het DB en AB van 
Paswerk besproken zijn. 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 

9 Actiepuntenlijst  
08-21 ‘Terugkoppeling Paswerk, blijft staan. 09-09 ‘Verlichting tennispark Groenendaal’. Stond op deze 
agenda en kan van de actiepuntenlijst af. 10-09 ‘zwembad Groenendaal’ blijft staan. 10-13 
‘tussenrapportages Paswerk’ blijft staan. 10-16 ‘evaluatie participatiebudget’ blijft staan. 10-22 ‘overzicht 
structurele subsidies welzijn’ kan geagendeerd worden als C-stuk voor februari en kan van de actielijst 
af. 10-23 ‘beheerder sportpark’. Er is een memo geweest van de wethouder. Verder heeft er overleg 
plaatsgevonden op 10 januari 2011. Dit actiepunt blijft als aandachtspunt staan. 10-24 ‘herijking 
structurele subsidies Welzijn’. De behandeling van dit punt zal worden besproken in de 
Agendacommissie van 24 januari 2011. Dit punt kan worden afgevoerd van deze actiepuntenlijst. 10-25 
‘schriftelijke uitleg t.a.v. betaling Bloemendaal aan STOPOZ’. De uitleg wordt ter vergadering 
uitgedeeld. Dit punt is afgehandeld. 10-27 ‘uitnodiging en verslag klankbordgroep aanpak Jeugd en 
Onderwijs’. Dit punt is afgehandeld. 10-28 ‘Werkbezoek commissie Samenleving aan Hilversum’. Dit 
werkbezoek vindt plaats op donderdag 27 januari en dit punt kan van de actiepuntenlijst af. 10-29 
‘benoeming C. Leenders in AB Paswerk’. Komt aan de orde in de raad van 27 januari. Dit punt is 
afgehandeld. 10-30 ‘salarissen directeuren gemeenschappelijke regelingen’. Deze informatie is aan de 
raad toegezonden. Dit punt is afgehandeld. 10-31 ‘kindergemeenteraad’ komt in mei 2011 en blijft 
staan. 10-32 ‘Paswerk/Kringloopwinkel’ komt in maart 2011 en blijft staan. 10-33 ‘multifunctionele 
sportpark’. Dit komt in februari 2011 en blijft staan. 10-34 ‘vrijwilligerssteunpunt’. Dit komt in februari 
2011 en blijft staan. 10-35 ‘stichting stadsbibliotheek’. Dit komt in mei 2011 en blijft staan. 10-36 
‘plusaanbod onderwijs’. Dit komt in mei 2011 en blijft staan. 10-37 ‘activiteiten kwetsbare groepen’. Dit 
komt in mei 2011 en blijft staan. 10-38 ‘overige personeelslasten STOPOZ’. Dit punt wordt zo snel 
mogelijk afgehandeld en blijft staan. 10-39 ‘overleg GMR STOPOZ’. Dit punt is afgehandeld. 10-40 
‘eigen vermogen STOPOZ’. Is afgehandeld. 10-41 ‘structurele subsidie podiumaanbod’. Is afgehandeld.  



10 Wat verder ter tafel komt 
Dhr. H.J.M. van Zon (D66): stelt een vraag over de WSW maatregelen van het kabinet. 

Dhr. R.M.F. Ates (HBB): stelt een vraag over radio de Branding. 

Mw. J.H. Ruitenberg-Alphenaar (PvdA): stelt een vraag over de vroege kerstboomverbranding in 2011 
en een vraag over de verhoging van het speciale OV taxitarief van €1,50 naar €4,-.  

Toezeggingen: 1) de zendmachtiging van radio de Branding wordt uitgezocht en 2) de verhoging 
van het speciale OV taxitarief van €1,50 naar €4,- wordt uitgezocht.  

11 Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21u14.  

 
 
 


