
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst  
commissie Samenleving 

 
15 maart 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), Mw. A.P. van der Have (HBB), Mw. I.H.J. 
Sabelis (GL), Dhr. P.H. van de Stadt (wethouder), Dhr. J. Botter (wethouder), Mw. C.D.M. Kuiper (wethouder), Mw. S. Hoogland (Hoofd 
Welzijnszaken/plv directeur Samenleving), Dhr. B. Jansen (Afdelingshoofd voorbereiding openbare ruimte) en Dhr. A. Schumacher 
(Directeur Ruimte en Welzijn). 
 
VOORZITTER: Dhr. C.G.T.F.J. Leenders 
COMMISSIEGRIFFIER: Dhr. B. Lanser  

 

1 Vaststellen agenda commissievergadering 15 maart 2011 
Dhr. R.M.F. Ates (HBB) is afwezig en wordt vervangen door mw. A.P. van der Have (HBB). 
 
Mw. H.H. van Vliet (GL) is afwezig en wordt vervangen door mw. I.H.J. Sabelis (GL).  
 
Uitgedeeld zijn brieven: 1) van Cosbo, centraal orgaan samenwerkende bonden ouderen en 2) van 
VAC Heemstede. Beide brieven hebben betrekking op de herijking subsidiebeleid.  
 
Bij agendapunt 4 ‘Project Optimalisering Sportpark Groenendaal en omgeving’ is de commissie Ruimte 
ook uitgenodigd. 

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

2 Spreekrecht burgers 
Er hebben zich 4 insprekers gemeld: 3 bij agendapunt 3 ‘Kadernota "Herijking subsidiebeleid gemeente 
Heemstede" (periode 2012-2014)’. Dit zijn: 1) dhr. Hogervorst secretaris Stichting Peuterspeelgroep De 
Klimappel, 2) mw. De Haan (VAC Heemstede) en 3) dhr. J.F. Struijf (Directeur Casca) en 1 bij 
agendapunt 4 ‘Project Optimalisering Sportpark Groenendaal en omgeving. Dit is: dhr. Prinsen. 

Conclusie voorzitter: de insprekers spreken in bij de respectievelijke agendapunten. 

3 "Herijking subsidiebeleid" (afwegingskader voor de periode 2012-2014) (A-stuk) 
1) dhr. Hogervorst secretaris Stichting Peuterspeelgroep De Klimappel, 2) mw. De Haan (VAC 
Heemstede) en 3) dhr. J.F. Struijf (Directeur Casca) spreken in bij dit agendapunt. 

Conclusie voorzitter: bespreekstuk in de raadsvergadering van 31 maart 2011.  

Toezeggingen: 1) t.a.v. peuterspeelzalen zal een overzicht ter beschikking worden gesteld over 
het percentage subsidie die de gemeente levert t.o.v. de eigen bijdrage van ouders en 2) de 
mogelijkheden zullen uitgezocht worden of de extra €35.000,- die Casca aan bezuiniging 
opgelegd krijgt opgeschort kan worden t/m de behandeling van de Nota Jeugd en Onderwijs en 
de kosten die de opschorting met zich meebrengt gedekt kunnen worden uit de reserve WMO.  



4 Project Optimalisering Sportpark Groenendaal en omgeving (B-stuk) 
Dhr. Prinsen spreekt in bij dit agendapunt.  

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De opmerkingen van de commissie zullen worden 
meegenomen door het college van B&W. De aanbesteding zal in april plaatsvinden. De 
uitvoering vindt plaats van juni t/m september. 

Toezeggingen: 1) de optimalisering van het Sportpark Groenendaal zal geëvalueerd worden na 1 
jaar of zoveel eerder als noodzakelijk en 2) wethouder Kuiper zegt toe naar de commissie Ruimte 
terug te komen als blijkt dat de oplossing met bochtschalen in de Sportparklaan niet mocht 
blijken te lukken.  

5 Beleidsregels gemeentelijk minimabeleid Heemstede 2011 (B-stuk) 
Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De opmerkingen van de commissie zullen worden 
meegenomen door het college van B&W. De invoering van de beleidsregels gemeentelijk 
minimabeleid vindt plaats op 1 juli 2011. 

6 Gezamenlijke Europese aanbesteding leerlingenvervoer Zuid-Kennemerland per 1 augustus 
2011 (C-stuk) 
Dit stuk is op verzoek van GL geagendeerd.  

Kernvraag: waarom wordt in het programma van eisen niet opgenomen dat er in de wintermaanden de 
taxi´s en personenbusjes van winterbanden worden voorzien? 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 

Toezegging: 1) de kilometervergoeding van het speciaal basisonderwijs zal worden uitgezocht. 

7 Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Paswerk 
De leden van het AB/DB Paswerk koppelen zaken terug die bij Paswerk besproken zijn.  

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 

8 Actiepuntenlijst  
08-21 ‘terugkoppeling Paswerk’. Stond op deze agenda en blijft staan. 10-09 ‘klankbordgroep zwembad 
Groenendaal’. Er komen twee klankbordgroepen. September 2011 zullen deze er zijn. Dit punt kan van 
de actielijst af. 10-13 ‘financiële rapportages Paswerk’. Dit punt blijft staan. 10-16 ‘evaluatie 
participatiebudget’. Dit komt in juni 2011 en blijft staan. 10-23 ‘beheerder sportpark Sportfondsen’. Dit 
punt is afgehandeld en kan van de actielijst af. 10-31 ‘kindergemeenteraad’. Dit punt blijft staan. 10-32 
‘Paswerk/De Kringloop. Dit punt is aan de orde geweest bij agendapunt 7 en kan van de actielijst af. 10-
33 ‘multifunctioneel sportpark’. Dit punt stond op deze agenda en kan van de actiepuntenlijst af. 10-34 
‘plan vrijwilligers steunpunt’. Dit komt in november 2011 en blijft staan. 10-35 ‘openingstijden 
bibliotheek’. Dit punt blijft staan. 10-36 ‘plusaanbod onderwijs’. Dit punt blijft staan. 10-37 ‘kwetsbare 
groepen’. Dit punt blijft staan. 11-03 ‘uitbreiding bijzondere bijstand’. Dit punt stond op deze agenda en 
kan van de actiepuntenlijst af. 11-04 ‘memo radio de Branding’. Dit punt is afgehandeld. 11-05 ‘OV 
taxitarief’. Dit punt is afgehandeld. 11-06 ‘presentatie maatschappelijke ondersteuning’. Dit punt is 
afgehandeld. 11-07 ‘presentatie Jeugdzorg’. De Agendacommissie zal dit in haar vergadering van april 
behandelen. Dit punt blijft staan.  

9 Wat verder ter tafel komt 
Mw. J.H. Ruitenberg-Alphenaar (PvdA): stel een vraag over de grondverlichting bij restaurant 
Groenendaal.  

Toezegging: 1) de handhaving op de grondverlichting van restaurant Groenendaal ligt bij het 
ministerie van VROM. Het antwoord van VROM op dit punt wordt afgewacht.  

10 Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 23u19.  

 
 


