
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst commissie Samenleving 

 
10 mei 2011 

 

 

 
 
AANWEZIG: Mw. A. Brummer-van der Drift (VVD), Mw. J.C. Brouwers-Oosterbaan (VVD), Dhr. E.H. van der Linden (D66), Dhr. H.J.M. 
van Zon (D66), Mw. E.G.M. van de Weijer-Lambers (CDA), Mw. J.H. Ruitenberg-Alphenaar (aanwezig tot 20.05 uur) (PvdA), Dhr. R.M.F. 
Ates (HBB), Mw. H.H. van Vliet (GL), Dhr. J. Botter (wethouder), Mw. A. Outvorst (Senior Stafmedewerker Sociale Zaken),  
Dhr. A. Schumacher (Directeur Ruimte en Welzijn) en Dhr. C. Boon (Algemeen directeur Paswerk). 
 
VOORZITTER: Dhr. C.G.T.F.J. Leenders 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. W.J. Vrolijk-Gevaert  

 
 
 

1 Vaststellen agenda commissievergadering 10 mei 2011 

Dhr. S.M. Nieuwland (D66) is afwezig en wordt vervangen door dhr. E.H. van der Linden (D66) 

Dhr. J.H.M. Peeperkorn (VVD) is afwezig. 

Agendapunt 3 ‘presentatie decentralisatie jeugdzorg’ komt te vervallen voor wat betreft deze 
agenda. De presentatie zal gegeven worden op 21 juni 2011 in de commissie Samenleving. 

Agendapunt 6 ‘terugkoppeling uit het dagelijks bestuur en algemeen bestuur Paswerk’ wordt 
betrokken bij agendapunt 4: ‘Paswerk: jaarverslag en jaarrekening 2010’. 

Aangezien de heer C. Boon, directeur van Paswerk, in de veronderstelling was dat de presentatie 
decentralisatie Jeugdzorg gegeven werd en dientengevolge later arriveert wordt eerst 
agendapunt 5 ‘verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2011’ behandeld. 

Conclusie voorzitter: de commissie gaat akkoord met de voorliggende agenda 

2 Spreekrecht burgers 

Er zijn geen insprekers 

3 Presentatie decentralisatie Jeugdzorg 

De presentatie decentralisatie jeugdzorg heeft geen doorgang in verband met medische redenen 
van de presentator en wordt gegeven in de commissievergadering van juni 2011 (21 juni 2011) 

5 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2011 (A-stuk) 

Toezegging: wethouder Botter zegt toe het antwoord op de vraag wat het maximaal aantal 
leerlingen per bepaalde lokaalgrootte is schriftelijk aan de commissie Samenleving te 
doen toekomen.  

Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raad van 26 mei 2011. 

 



 

 

4 Paswerk: Jaarverslag en jaarrekening 2010 (A-stuk) 

Agendapunt 6:Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Paswerk wordt 
betrokken bij dit agendapunt 

Toezegging: wethouder Botter zoekt uit of het een goed gebruik is om salarissen van 
directieleden in jaarverslagen te vermelden. Indien dit het geval is zal de wethouder met de 
overige DB bestuursleden van Paswerk bespreken of het noodzakelijk is om het salaris 
van de directie in volgende jaarverslagen op te nemen.  

Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raad van 26 mei 2011. 

6 Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Paswerk 

Dit agendapunt is betrokken bij agendapunt 4: Paswerk: Jaarverslag en jaarrekening 2010 

7 Actiepuntenlijst commissie Samenleving mei 2011 

10-31 ‘kindergemeenteraad’ Dit punt wordt meegenomen met de nota jeugd en onderwijs, welke 
voor de commissievergadering van juni op de agenda staat. 

10-35 ‘openingstijden stadsbibliotheek’ De wethouder onderzoekt het voorstel van Stichting  
Stadsbibliotheek Haarlem e.o. om te sluiten op donderdagavond. Dit punt blijft staan. 

10-36 ‘bijdrage plusaanbod onderwijs’ heeft geen implicatie gehad. Dit punt is afgehandeld. 

10-37 ‘activiteiten kwetsbare doelgroepen’ Dit punt is afgehandeld. 

11-07 ‘presentatie jeugdzorg’ De presentatie wordt gegeven in juni 2011. Dit punt blijft staan. 

11-08 ‘peuterspeelzalen’ Dit punt is afgehandeld. 

11-09 ‘bezuiniging Casca’ Dit punt is afgehandeld. 

11-11 ‘bochtschalen Sportparklaan’ Dit punt is afgehandeld, echter dit dient nog gecommuniceerd 
te worden met de bewoners van de Sportparklaan.  

11-12 ‘kilometervergoeding’ Dit punt is afgehandeld. 

11-13 ‘grondverlichting’ Dit punt is afgehandeld. 

8 Wat verder ter tafel komt 

De heer R.M.F. Ates (HBB) stelt een vraag over het vertrek van de muziekschool MZK uit 
Heemstede. 

De heer R.M.F. Ates (HBB) stelt een vraag omtrent een wielerronde, welke afgelopen weekend 
door Heemstede reed. 

Mw. H.H. van Vliet (GL) stelt een vraag over de intrekking van subsidie van het VAC (Vrouwen 
Advies Commissie). 

Toezegging: wethouder Botter zegt toe de vraag omtrent een wielerronde, welke afgelopen 
weekend door Heemstede reed, op te nemen met de burgemeester en dit in de rondvraag 
van de commissie Middelen op 11 mei 2011 aan de orde te brengen. 

9 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21u04. 

 
 


