
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst commissie Samenleving 

 
21 juni 2011 

 

 

AANWEZIG: Mw. A. Brummer-van der Drift (VVD), Mw. J.C. Brouwers-Oosterbaan (VVD), Dhr. J.H.M. Peeperkorn (afwezig) (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. H.H. van Vliet (GL), Dhr. J. Botter (wethouder), S. Hoogland (Hoofd Welzijnszaken/plv directeur 
Samenleving) 
 
VOORZITTER: Dhr. C.G.T.F.J. Leenders 
COMMISSIEGRIFFIER: mw. W.J. Vrolijk-Gevaert  

 

1 Vaststellen agenda commissievergadering 21 juni 2011 

In verband met de insprekers die zich hebben gemeld bij agendapunt 5 en 6 worden deze 
agendapunten direct na agendapunt 3 ‘presentatie decentralisatie Jeugdzorg’ behandeld. 
Vervolgens wordt de agenda verder afgehandeld vanaf agendapunt punt 4.  

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

2 Spreekrecht burgers  

Bij agendapunt 5 ‘Beleidsnota Jeugd en Onderwijs’: 
Dhr. R.J. Smeets van peuterspeelzaal De Klimappel 
 
Bij agendapunt 6 ‘Heroverwegingsverzoek HVHB m.b.t. aanwijzing pand Binnenweg 160 
(voormalige postkantoor) tot gemeentelijk monument’: 
Dhr. J. Verschoor, voorzitter HVHB 
Dhr. P. van der Eng, Hoorne Vastgoed 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken 

3 Presentatie decentralisatie Jeugdzorg 

Mw. Silvana Hoogland, Hoofd Welzijnszaken en plaatsvervangend directeur Samenleving 
Gemeente Heemstede geeft een presentatie over de decentralisatie van Jeugdzorg.  

De presentatie zal digitaal toegezonden worden aan de leden van de commissie Samenleving. 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. Mw. S. Hoogland wordt bedankt voor het 
geven van de presentatie.  

5 Beleidsnota Jeugd en Onderwijs (B-stuk) 
Dhr. R.J. Smeets van peuterspeelzaal De Klimappel spreekt in. 
 
Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De opmerkingen van de commissie zullen 
worden meegenomen door de wethouder in de definitieve versie van de nota Jeugd en 
Onderwijs. Raadsbehandeling van de definitieve nota zal plaats gaan vinden in oktober 
2011 
 
Toezeggingen:  
1) Het verslag van de klankbordgroep zal worden verstuurd naar de leden van de 
commissie Samenleving.  
2) De werkgever van de combinatiefunctionaris ten behoeve van cultuur-onderwijs (0,5 fte) 
zal vermeld staan in de definitieve versie van de nota Jeugd en Onderwijs.  
3) De uitleg van de rol van de CJG bemoeizorg zal bekend worden gemaakt aan de leden 
van de commissie Samenleving. 

 



 

 

6 Heroverwegingsverzoek HVHB m.b.t. aanwijzing pand Binnenweg 160 (voormalige 
postkantoor) tot gemeentelijk monument (B-stuk) 

Dhr. J. Verschoor, voorzitter HVHB, spreekt in en brengt zijn inspreektekst in. 
Dhr. P. van der Eng, Hoorne Vastgoed, spreekt in en brengt een inspraaknotitie in. 

Conclusie voorzitter: dit agendapunt is voldoende besproken. Er is geen meerderheid voor 
het voorstel. Het voorstel wordt teruggenomen door de wethouder. Het is aan het college 
van B&W of er een nieuw voorstel komt. 

4 Benoeming bestuurslid Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (A-stuk) 

Conclusie voorzitter: de commissie is akkoord met het voorstel voor benoeming van 
mevrouw drs. M.C.A. den Haan als bestuurslid van de Stichting Openbaar Primair 
Onderwijs Zuid-Kennemerland. In de raad van 30 juni 2011 kan tot stemming worden 
overgegaan. 

7 Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Paswerk 

De laatste vergadering van het Dagelijks Bestuur was op 16 mei 2011. Dhr. J. Botter, lid van het 
DB van Paswerk, koppelt zaken terug die bij de DB vergadering van Paswerk besproken zijn. Het 
Algemeen Bestuur vergadert op 22 juni 2011. 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 

8 Actiepuntenlijst commissie Samenleving juni 2011 

10-13 ‘financiële tussenrapportages’ Dit punt wordt betrokken bij punt 08-21. 
10-16 2011 is het eerste jaar dat de gemeente met een uitvoeringsprogramma participatie werkt. 
De evaluatie kan pas in 2012 plaatsvinden. Dit agendapunt wordt nu gepland voor mrt/apr 2012. 
10-35 ‘openingstijden stadsbibliotheek’ Dit agendapunt wordt verschoven naar september 2011, 
daar de bibliotheek opnieuw getroffen is door bezuinigingen van stadsbibliotheek Haarlem. In 
samenhang worden de openingstijden bekeken. Tevens komt er in september een voorstel 
omtrent de budgetten en abonnementskosten. 
11-07 ‘presentatie decentralisatie Jeugdzorg’ Dit punt is afgehandeld. 
11-11 ‘bochtschalen’ Dit punt is afgehandeld. 
11-14 ‘maximaal aantal leerlingen per lokaalgrootte’ Dit punt is afgehandeld. 
11-15 ‘salaris directie in jaarverslag vermelden’ In april komt het volgende jaarverslag. Dan wordt 
er bekeken of het salaris wordt opgenomen. Dit punt is afgehandeld. 
11-16 ‘wielerronde’ Dit punt is afgehandeld. 

9 Wat verder ter tafel komt 

Mw. A. Brummer-van der Drift (VVD) stelt een vraag over het functioneren van het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) in Heemstede. 

10 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23u17. 

 
 


