
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst commissie Samenleving 

 
20 september 2011 

 
 
 
AANWEZIG: Mw. A. Brummer-van der Drift (VVD), Mw. J.C. Brouwers-Oosterbaan (VVD), Dhr. S.M. Nieuwland (D66), Dhr. E.H. van der 
Linden (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), Dhr. A. Schumacher (Directeur Ruimte en Welzijn), Mw. 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 van 20 september 2011  

Dhr. H.J.M. van Zon (D66) is afwezig. Hij wordt vervangen door  dhr. E.H. van der Linden (D66) 
 
In verband met aanwezig publiek voor agendapunt 4 wordt dit agendapunt als eerste in behandeling 
genomen.  
 
Conclusie voorzitter: de commissie gaat akkoord met de voorliggende agenda. 

2 Spreekrecht burgers 

Er hebben zich geen insprekers gemeld 

4 Aanpassing openingstijden/tarieven Bibliotheek Heemstede per 2012 (B-stuk) 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De opmerkingen van de commissie zullen worden 
meegenomen door het college van B&W. De aanpassing van de openingstijden van de bibliotheek 
Heemstede zal ingaan per 1 januari 2012. Het nieuwe tarievenoverzicht gaat in per 1 maart 2012 

3 Vaststellen Jaarrekening Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland 2010 (A-
stuk) 

Conclusie voorzitter: tezamen met de brief, welke het college naar Stichting Openbaar Primair 
Onderwijs Zuid-Kennemerland stuurt, is dit onderwerp een bespreekpunt in de raadsvergadering van 
29 september 2011. 

Toezeggingen:  

1) Het college stuurt een brief namens de raad aan het bestuur van Stichting Openbaar Primair 
Onderwijs Zuid-Kennemerland, waarin de ernstige zorgen van de raad over de huidige situatie en de 
toekomst worden aangegeven. De commissie Samenleving krijgt de gelegenheid de brief 
voorafgaand aan de verzending naar Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland te 
lezen.  

2) Dhr. J. Botter zegt toe de vele wisselingen in het bestuur van STOPOZ nogmaals nadrukkelijk met 
het bestuur van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland op te nemen. 
3) Dhr. J. Botter zorgt voor een korte notitie bij de behandeling van de begroting Stichting Openbaar 
Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland 2012 in december 2011 over het scenario en de 
consequenties als Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland failliet zou gaan. 
Tevens wordt er bij de andere deelnemende gemeenten (portefeuillehouders) gepeild. 
 



5 Wmo tevredenheidsonderzoek 2010 (C-stuk) 

Dit stuk is op verzoek van de VVD geagendeerd. 

Kernvraag (VVD): uit de cijfers blijkt dat de tevredenheid erg groot is behalve bij het vervoer, de VVD 
zou graag willen weten waar het knelpunt bij het vervoer ligt en of daar wat aan te doen valt, of BIOS 
daar op aangesproken wordt en wanneer dit contract met hen afloopt? 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken 

6 Onttrekken onderwijsbestemming deel Prinses Beatrixschool (C-stuk) 

Dit stuk is op verzoek van de VVD geagendeerd. 

 

Kernvraag (VVD): bij de achterliggende stukken valt het de VVD op dat de leerlingenprognoses niet 
aansluiten bij de realiteit. De prognoses gaan uit van 211 leerlingen per 1-10-11, de werkelijkheid 
wijst uit dat er 288 leerlingen per 1-10-11 zullen zijn op de Beatrixschool. Hoe komt dit en hoe zit het 
met de leerlingenprognoses en de echte leerlingenaantallen bij de andere 9 basisscholen in 
Heemstede? 

 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken  

Toezegging: Dhr. J. Botter zegt toe dat de commissie de nieuwe prognose van de leerlingen-
aantallen als bijlage ontvangt bij de nota jeugd en onderwijs die vooralsnog in oktober zal worden 
besproken. 

7 Actiepuntenlijst  

 
10-35 openingstijden en abonnementskosten Bibliotheek Heemstede. Dit punt is tijdens deze 
vergadering afgehandeld. 
11-17 verslag klankbordgroep. Het verslag is verzonden met het vrijdagbericht van 1 juli 2011. Dit 
punt is afgehandeld 
11-18 rol CJG bemoeizorg. De notitie is uitgedeeld tijdens deze vergadering. Dit punt is afgehandeld. 

Toezegging (bij actiepunt 08-21): Dhr. J. Botter zegt toe zorg te dragen voor een korte notitie met de 
beschrijving van de meest actuele stand van zaken bij Paswerk. Deze notitie wordt voor november 
geagendeerd.  

8 Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Paswerk 

 
Conclusie voorzitter: Dit punt is reeds voldoende besproken bij agendapunt 7, de actiepuntenlijst. 

9 Wat verder ter tafel komt 

Er worden geen vragen gesteld door de commissieleden. 

10 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21u10 

 
 
 


