
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst commissie Samenleving 

 
8 november 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), Dhr. R.M.F. Ates (HBB), Mw. H.H. van 
Vliet (GL), Dhr. W.O. Roeloffs (VVD) (agendapunt 3), Dhr. J. Botter (wethouder), Dhr. R. Lubberts (Directeur Publiekszaken en 
Bedrijfsvoering), S. Hoogland (Hoofd Welzijnszaken/plv directeur Samenleving) en Dhr. A. Schumacher (Directeur Ruimte en Welzijn). 
 
VOORZITTER: Dhr. C.G.T.F.J. Leenders 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. W.J. Vrolijk-Gevaert 
 

 1 Vaststellen agenda commissievergadering 8 november 2011 

Agendapunt 6 ‘Combinatiefuncties: wijziging aantal fte’ wordt betrokken bij agendapunt 4 
‘Nota Jeugd en Onderwijs’. 

De leden van de commissie Middelen zijn uitgenodigd om bij agendapunt 3 ‘aanvullende 
afspraken College Hageveld’ aanwezig te zijn. Dhr. W.O. Roeloffs van de Commissie 
Middelen is aanwezig. 

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

2 Spreekrecht burgers 

Er zijn twee insprekers: 

Mw. W. Straathof, rector van College Hageveld bij agendapunt 3 “Aanvullende afspraken met 
College Hageveld”. Tevens is Dhr. M. Boeser, penningmeester, aanwezig om eventuele vragen 
te beantwoorden. 
Dhr. S. Struijf, als lid van de klankbordgroep, directeur van stichting Casca en deelnemer van de 
werkgroep voor de peuterspeelzalen bij agendapunt 4 ‘Nota Jeugd en Onderwijs’. 

3 Aanvullende afspraken met College Hageveld (A-stuk) 

Mw. W. Straathof, rector van College Hageveld, spreekt in. 

Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raad van 24 november 2011. 

4  Nota Jeugd en Onderwijs (A-stuk) 

Agendapunt 6 ‘Combinatiefuncties: wijziging aantal fte’ wordt betrokken bij dit agendapunt. 

 

Dhr. S. Struijf, als lid van de klankbordgroep, directeur van stichting Casca en deelnemer van de 
werkgroep voor de peuterspeelzalen, spreekt in. 

 

Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raad van 24 november 2011. 
 
Toezeggingen:  
1) Wethouder Botter zegt toe na te vragen of er analyses van de evaluaties van de 
maatschappelijke stages beschikbaar zijn en komt hier op terug in de commissie 
Samenleving van december 2011. 
2) Wethouder Botter zegt toe de uitwerking van de aangenomen motie ‘De waarde van 
welzijnsbeleid’ en daarmee het onderwerp outcome versus output begin 2012 aan de orde 
te laten komen op basis van een vergaderstuk. 



 

 

5 Invulling toezicht Sportpark Groenendaal (C-stuk) 

Dit stuk is op verzoek van de VVD geagendeerd  

 

Kernvraag VVD: Zoals bekendheid is zijn de omwonenden van het sportpark geen voorstander 
van de verruiming van de mogelijkheden om in individueel verband te sporten op het 
sportcomplex. Het is met name de skatebaan waar omwonenden mordicus tegen zijn. De VVD 
wil dat er na 6 en na 12 maanden nogmaals geëvalueerd wordt of er overlast wordt ervaren op 
het sportcomplex en of de fysieke maatregelen (sleutelbeheer, hoge hekken) die genomen zijn 
voldoende zijn. Kan de wethouder dit toezeggen? En kan de wethouder eveneens toezeggen dat 
er tussentijds overlegd wordt met omwonenden indien dit door hen noodzakelijk wordt geacht? 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken.  

6 Combinatiefuncties: wijziging aantal fte (C-stuk) 

Dit punt is op verzoek van GL geagendeerd en betrokken bij agendapunt 4. 

Kernvraag GL: Waarom wordt er veel ingezet op sport en wordt er voorlopig geen 
combinatiefunctionaris voor cultuur ingezet? 

Conclusie voorzitter: Dit onderwerp is betrokken bij agendapunt 4 ‘Nota Jeugd en 
Onderwijs’ en voldoende besproken. 

7 Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Paswerk 

Wethouder Botter geeft een terugkoppeling uit de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 
Paswerk. 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 

 
Toezegging: Wethouder Botter zoekt uit of een raadslid als vertegenwoordiger van de raad 
of op persoonlijke titel lid kan zijn van het Algemeen Bestuur van Paswerk. 

8 actiepuntenlijst  

11-18 ‘combinatiefunctionaris cultuur-onderwijs’ Dit punt is voldoende besproken bij agendapunt 
4 ‘Nota Jeugd en Onderwijs’ en is hiermee afgehandeld. 

11-25 ‘herbenoeming bestuursleden STOPOZ’ Deze informatie is toegezonden op 25/10/2011. 

11-26 ‘discussienotitie verkenning van de toekomst van Paswerk’ Dit punt komt aan de orde in de 
vergadering van het DB van Paswerk op 14 december 2011 en vervolgens in de commissie 
Samenleving van januari 2012 

9 Wat verder ter tafel komt 

Geen opmerkingen. 

10 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22u10. 

 
 
 


