
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst  
commissie Samenleving 

 
8 februari 2011 

 
AANWEZIG: Mw. A. Brummer-van der Drift (VVD), Mw. J.C. Brouwers-Oosterbaan (VVD), Dhr. J.H.M. Peeperkorn (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), Mw. 
H.H. van Vliet (GL), Dhr. P.H. van de Stadt (wethouder), Dhr. J. Botter (wethouder), Dhr. M. v.d. Zalm (Hoofd Bureau Werk, Inkomen en 
Zorg), Mw. C. Mens (Coördinator Loket Heemstede), S. Hoogland (Hoofd Welzijnszaken/plv directeur Samenleving), Mw. A. Outvorst 
(Senior Stafmedewerker Sociale Zaken), R. Lubberts (Directeur Publiekszaken en Bedrijfsvoering), Dhr. A. Schumacher (Directeur 
Ruimte en Welzijn) en Dhr. C. Boon (Algemeen directeur Paswerk) 
 
VOORZITTER: Dhr. C.G.T.F.J. Leenders 
COMMISSIEGRIFFIER: Dhr. B. Lanser  

 

1 Vaststellen agenda commissievergadering 8 februari 2011 
Dhr. R.M.F. Ates (HBB) is afwezig.   

Op 1 februari jl. is het stuk ‘Eerste begrotingswijziging 2011 Paswerk’ nagezonden. U wordt verzocht dit 
stuk te betrekken bij agendapunt 4.  

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

2 Spreekrecht burgers 
Mevr. A. Donkerlo (medewerker ViVa! Zorggroep) spreekt in.  

Conclusie voorzitter: voldoende besproken.  

3 Presentatie voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 
Dhr. M. v.d. Zalm (Hoofd Bureau Werk, Inkomen en Zorg) en Mw. C. Mens (Coördinator Loket 
Heemstede) geven een presentatie over voorzieningen maatschappelijke ondersteuning.  

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. Dhr. M. v.d. Zalm en Mw. C. Mens worden bedankt 
voor het geven van de presentatie. De presentatie zal digitaal toegezonden worden naar de leden 
van de commissie Samenleving. De Agendacommissie zal het voorstel van wethouder J. Botter 
bespreken over Jeugdzorg.  

4 Eerste begrotingswijziging 2011 van het Werkvoorzieningschap Zuid-kennemerland (Paswerk) 
(B-stuk) 
Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De opmerkingen van de commissie zullen worden 
meegenomen door de leden van het Algemeen Bestuur van Paswerk in de vergadering van het 
Algemeen Bestuur van Paswerk op 9 februari 2011.  

5 Overzicht structurele subsidies Welzijn 2011 (C-stuk) 
Dit stuk is op verzoek van de VVD en GL geagendeerd. 

Kernvraag VVD: waarom krijgen er 2 instellingen subsidie voor de 2 CJG spreekuren (per week) 
namelijk VRK-GGD en Stichting Kontext, zijn dit dezelfde spreekuren? Wat voor spreekuren gaat het 
hier om? 

Kernvraag GL: Met welke reden wordt er in het jaar 2011 voor het laatst subsidie toegekend aan de 
Stichting Mentorschap? 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 



6 Participatietraject nota Jeugd en Onderwijs (C-stuk) 
Dit stuk is op verzoek van de VVD geagendeerd. 
 
Kernvraag: de VVD vraagt zich af waar precies het onderwijsveld uit Heemstede gehoord wordt, zij zijn 
naast de ouders de mensen die het meest met de jongeren te maken hebben. De VVD heeft al eerder 
in een commissievergadering Samenleving opgemerkt dat het informeren van schoolbesturen aardig is, 
maar het informeren van schooldirecteuren en hun teams nog veel beter. Worden zij ook gehoord? 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 

7 Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Paswerk 
Het Dagelijks Bestuur van Paswerk heeft vergaderd op 19 januari. Het belangrijkste onderdeel van deze 
vergadering was de Eerste begrotingswijziging 2011 van het Werkvoorzieningschap Zuid-kennemerland 
(Paswerk). Dit punt is reeds behandeld bij agendapunt 4.  

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 

8 Actiepuntenlijst  
08-21 ‘terugkoppeling Paswerk’. Blijft staan. 10-09 ‘klankbordgroep zwembad Groenendaal’. Hier wordt 
vrijdag 11 februari 2011 over gesproken. 10-13 ‘financiële situatie Paswerk’. Blijft staan. 10-16 
‘participatiebudget’. Blijft staan. 10-23 ‘beheer sportpark’. Blijft staan. 10-31 ‘kindergemeenteraad’. Blijft 
staan. 10-32 ‘kringloopwinkel Paswerk’. Blijft staan. 10-33 ‘multifunctioneel sportpark’. Blijft staan. 10-34 
‘vrijwilligerssteunpunt’. Komt in maart en blijft staan. 10-35 ‘bibliotheek’ blijft staan. 10-36 ‘plusaanbod 
onderwijs’ blijft staan. 10-37 ‘kwetsbare groepen’. Blijft staan. 10-38 ‘begroting STOPOZ’. Is 
toegezonden aan de commissie op 4 februari en is afgehandeld. 11-01 ‘toetsingscriteria WMO’. Is bij de 
presentatie voorzieningen maatschappelijke ondersteuning aan de orde geweest en is afgehandeld. 11-
02 ‘presentatie voorzieningen maatschappelijke ondersteuning’. Stond op deze agenda en is 
afgehandeld. 11-03 ‘uitbreiding bijzondere bijstand’. Komt als B-stuk in maart en blijft staan. 11-04 ‘radio 
Branding’. Een memo hierover zal worden meegestuurd met het vrijdagbericht van 11 februari. 11-05 
‘OV taxitarief’. Een memo hierover zal worden meegestuurd met het vrijdagbericht van 11 februari. 

9 Wat verder ter tafel komt 
Mw. A. Brummer-van der Drift (VVD): stelt een vraag over de skatebaan.  

10 Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21u37.  

 
 


