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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. P.H. van de Stadt (wethouder), Dhr. J. Botter (wethouder), Dhr. A. Schumacher (Directeur Ruimte en Welzijn), Dhr. R. 
Lubberts (Directeur Publiekszaken en Bedrijfsvoering) en Dhr. B. Disseldorp (Senior Stafmedewerker Sociale Zaken). 
 
VOORZITTER: Dhr. C.G.T.F.J. Leenders 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. W.J. Vrolijk-Gevaert 
  

 

1 Vaststellen agenda commissievergadering 29 november 2011 

Dhr. M.B.H.J. Radix (VVD) en Mw. H.H. van Vliet (GL) hebben zich afgemeld. Zij worden niet vervangen 
tijdens deze vergadering. 
 
Conclusie voorzitter: de commissie gaat akkoord met de voorliggende agenda. 

2 Spreekrecht burgers 

Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

3 Presentatie Wijzigingen Wet Werk en Bijstand 2012 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. Dhr. B. Disseldorp, Senior Stafmedewerker Sociale 
Zaken wordt bedankt voor het geven van de presentatie. 

4 Verlenen budgetsubsidie aan de Stichting Welzijn Ouderen Heemstede 2012-2013 

Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raad van 15 december 2011 

5 Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang 2012 gemeente Heemstede 

Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raad van 15 december 2011 

6 Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Paswerk 

Wethouder Botter geeft een nadere toelichting op de brief gericht aan de commissie 
Samenleving d.d. 25 november jl. betreffende amendement begroting 2012 Paswerk. 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 



 

 

7 actiepuntenlijst  

11-22 korte notitie bij de behandeling van de begroting STOPOZ 2012 – 1 december 2011 wordt de 
jaarrekening ontvangen. Mw. I. Jansen, de nieuwe directeur van STOPOZ, zal tijdens de volgende 
commissievergadering een toelichting geven op de plan van aanpak voor de meerjaren. 

11-27 lijst met locaties project ‘Zon op Nederland’- dit actiepunt verschuift naar de commissie Ruimte. 

11-28 analyses van de evaluaties van de maatschappelijke stages – Het landelijke rapport is 
beschikbaar en wordt toegezonden. De gegevens van Heemstede ontvangt u schriftelijk in december.  

11-30 Het antwoord is verstuurd met het vrijdagbericht van 18 november 2011. Hiermee is dit punt 
afgehandeld 

8 Wat verder ter tafel komt 

Wethouder Botter merkt op dat het uitgedeelde overzicht van de verdeling van de kosten van het 
sportpark naar aanleiding van een vraag van de VVD in de volgende vergadering aan de orde zal 
komen. 

9 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21u15. 

 
 
 


