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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. Lanser (Senior Beleidsmedewerker Welzijnszaken). 
 
VOORZITTER: Dhr. C.G.T.F.J. Leenders 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. W.J. Vrolijk-Gevaert 
  

 

1 Vaststellen agenda commissievergadering 7 februari 2012 

Dhr. M.B.H.J. Radix (VVD) heeft zich afgemeld. 

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

2 Spreekrecht burgers 

Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

3 Vaststelling Verordening leerlingenvervoer gemeente Heemstede 2012 (A-stuk) 

Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raad van 23 februari 2012. 

Toezegging: betreffende art. 29 verordening leerlingenvervoer - De wethouder zegt toe over een 
jaar te bekijken of de interpretatie van de aangepaste hardheidsclausule (aan de hand van 
eventuele klachten) juist is. 

4 Instemmen verlenen subsidie Stichting CASCA 2012 (A-stuk) 

Conclusie voorzitter: bespreekstuk in de raad van 23 februari 2012 met als aandachtspunt de 
subsidietermijn. De subsidiegegevens van 2013 worden de commissieleden toegezonden, zodat 
zij zich kunnen voorbereiden op een eventueel amendement.   

Toezegging: De wethouder zegt toe de gegevens betreffende het subsidiebedrag voor 2013 voor 
de raadsvergadering van 23 februari 2012 via de griffie aan de commissieleden te doen 
toekomen.  

5 Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Paswerk 

De wethouder geeft een terugkoppeling uit de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Paswerk d.d. 
25 januari 2012 en een toelichting op de aan de commissie toegezonden stukken ‘Plan van aanpak 
herstructureringsfaciliteit WSW’ en ‘aanvraagprocedure herstructureringsplannen’. Deze stukken komen 
terug als C-stuk in maart 2012. 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 

Toezegging: De wethouder zegt toe de planning betreffende de deelprojecten (naast die van de 
herstructurering) van Paswerk aan de commissieleden te doen toekomen. 



 

 

6 actiepuntenlijst 

11-26 discussienotitie toekomst Paswerk. Dit punt is met de toezending (20-01-2012) van de 
presentaties afgehandeld. 

11-28 evaluatie maatschappelijke stages. De gegevens van de Haemstede Barger worden nog 
toegezonden. 

12-01 terugkoppeling resultaten STOPOZ. Dit betreft de tussentijdse resultaten (na een half jaar, 
wanneer ook aan het bestuur wordt gerapporteerd). 

12-02 etablissement waar alcohol geschonken zou worden aan jongeren. Dit punt is afgehandeld met 
de toezending van het antwoord op 12 januari 2012. 

7 Wat verder ter tafel komt 

Mw. J.H. Ruitenberg-Alphenaar (PvdA) stelt een vraag over een C-stuk betreffende de afwijkende 
subsidie stadsbibliotheek Haarlem e.o. en de VAC. 

Dhr. R.M.F. Ates (HBB) complimenteert de wethouder omtrent het sneeuw- en veegbeleid. 

Dhr. J. Botter vraagt of de commissie interesse heeft in een aktiviteit in het kader van NL Doet in maart 
2012 

Toezegging: de wethouder bekijkt of er een leuk project is in Heemstede waar de raad aan mee 
kan doen in het kader van NL doet en stuurt dit rond middels het vrijdagbericht. 

8 Afsluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21u10 

 

 
 
 


