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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. J. Botter (wethouder), Dhr. A. Schumacher (Directeur Ruimte en Welzijn), Dhr. R. Lubberts (Directeur Publiekszaken en 
Bedrijfsvoering, Dhr. B. Disseldorp (Senior Stafmedewerker Sociale Zaken), Mw. I. Jansen (Directeur Stichting Openbaar Primair 
Onderwijs Zuid-Kennemerland) en Dhr. J. Aalberts (Hoofd Bedrijfsbureau Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland en 
St. Spaarnesant). 
 
PLV. VOORZITTER: Dhr. M.B.H.J. Radix  
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. W.J. Vrolijk-Gevaert 
  

 

1 Vaststellen agenda commissievergadering 10 januari 2012 

De voorzitter, Dhr. C.G.T.F.J. Leenders, heeft zich afgemeld. Hij wordt vervangen door  

Dhr. M.B.H.J. Radix 

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

2 Spreekrecht burgers 

Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

3 Presentatie Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (A-stuk) 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. Mw. I. Jansen, directeur Stichting Openbaar 
Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland wordt bedankt voor het geven van de presentatie. 

Toezegging: de (financiële) resultaten van STOPOZ worden teruggekoppeld aan de commissie 
Samenleving. 

4 Begroting 2012 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (A-stuk) 

Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raad van 26 januari 2012 

5 Wet werk en bijstand (Wwb 2012); verordeningen 

 
Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raad van 26 januari 2012 

6 Besluit maatschappelijke ondersteuning (C-stuk) 

Dit stuk is op verzoek van de VVD geagendeerd 

Kernvraag VVD: Een PGB AWBZ wordt niet verstrekt indien iemand schulden heeft of in de WSNP zit. 
Komt hetgeen in artikel 1.2 wordt aangegeven op hetzelfde neer of dient artikel 1.2 aangescherpt te 
worden? Een en ander kan ook lopende het jaar ontstaan en dan zou cliënt alsnog in de problemen 
kunnen komen.  

Conclusie voorzitter: voldoende besproken 



 

 

7 Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Paswerk 

Wethouder Botter geeft een terugkoppeling uit de vergadering van het Algemeen Bestuur van            
14 december 2011. 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken 

8 actiepuntenlijst  

10-34 De WMO nota komt in juni. Het hoofdstuk Vrijwilligerssteunpunt komt dan geïntegreerd aan de 
orde. 

11-10 Evaluatie optimalisering Sportpark Groenendaal. Dit actiepunt wordt in juni 2012 behandeld. 

11-22 notitie behandeling STOPOZ. Mw. I. Jansen heeft een presentatie gegeven. Dit punt is 
afgehandeld. 

11-26 Discussienotitie Paswerk. Toezegging: het presentatiemateriaal getoond bij de AB vergadering 
van 14 december jl. betreffende de uitwerking van de scenario’s (met name variant 1) zal worden 
toegezonden naar de commissieleden. 

11-28 evaluatie maatschappelijke stages. De landelijke analyses en de gegevens van Heemstede zijn 
verzonden middels het vrijdagbericht. De gegevens van de Haemstede Barger ontbreken nog. 
Wethouder Botter zoekt dit uit. 

11-29 Uitwerking motie “De waarde van welzijnsbeleid’ outcome versus output. In de WMO nota zal dit 
worden uitgewerkt. De WMO nota komt in juni aan de orde. 

9 Wat verder ter tafel komt 

Dhr. R.M.F. Ates (HBB) stelt een vraag over een etablissement waar alcohol wordt geschonken aan 
jongeren jonger dan 16 jaar die vervolgens voor overlast zorgen. 

Toezegging: Wethouder Botter zegt toe de vraag betreffende het etablissement waar alcohol 
geschonken zou worden aan jongeren jonger dan 16 jaar die vervolgens voor overlast zorgen 
bij de burgemeester neer te leggen. De vraag zal beantwoord worden middels het aankomende 
of volgende vrijdagbericht. 

10 Afsluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21u30 

 
 
 


