
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst commissie Samenleving 

 
13 maart 2012 

 

 

 
 
AANWEZIG: 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. R. Lubberts (Directeur Publiekszaken en Bedrijfsvoering) 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 13 maart 2012 

Dhr. M.B.H.J. Radix (VVD) en Mw. A. Brummer-van der Drift hebben zich afgemeld. 

Bij agendapunt 6 “Brief van Vluchtelingenwerk Nederland inzake maatschappelijke begeleiding 
vluchtelingen” staat abusievelijk vermeld dat dit de portefeuille van Burgemeester Heeremans 
betreft. Dit punt behoort tot de portefeuille van Wethouder Van de Stadt 

Agendapunt 6 ‘Brief van Vluchtelingenwerk Nederland inzake maatschappelijke begeleiding 
vluchtelingen d.d. 13 februari 2012’ wordt betrokken bij agendapunt 3 ‘Uitvoeringsprogramma 
beleid participatiebudget 2012’. 

Conclusie voorzitter: de commissie gaat akkoord met de voorliggende agenda 

2 Spreekrecht burgers 

Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

3 Uitvoeringsprogramma beleid participatiebudget 2012 (B-stuk) 

Agendapunt 6 ‘Brief van Vluchtelingenwerk Nederland inzake maatschappelijke begeleiding 
vluchtelingen d.d. 13 februari 2012’ is betrokken bij dit agendapunt.  

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De opmerkingen van de commissie zullen worden 
meegenomen door het college van B&W. Er wordt vanuit de commissie contact opgenomen 
met Vluchtelingenwerk Noordwestholland om te kijken naar de concrete invulling van een 
mogelijk werkbezoek en/of presentatie. 
 
Toezeggingen:  
1) Wethouder Van de Stadt zoekt e.e.a. uit inzake de overeenkomst met Nova Contract (voorstel 6.2, 
Educatie) en geeft hier z.s.m. een schriftelijk antwoord op. Dit betreft met name de zin: Nova Contract 
kijkt zelf naar de efficiëntie van de producten en diensten die zij aanbieden.  
2) Wethouder Van de Stadt zegt toe betreffende art. 9 van de WWB het opleggen van tegenprestaties 
te monitoren en hier na de zomer over te rapporteren. Aan het eind van het jaar zal er voor een 
tweede keer gerapporteerd worden. Op basis hiervan komt de wethouder met een voorstel.  



 

 

4 Startnotitie met Plan van aanpak decentralisatie begeleiding van AWBZ naar Wmo (C-stuk) 

Dit stuk is op verzoek van GroenLinks geagendeerd. 
 
Kernvraag GL: Wat gebeurt er met de doelgroep ‘zwakbegaafden ‘(IQ 70-90)? Deze mensen kunnen 
zich in praktische zin redelijk redden, maar hebben ondersteuning nodig, al zullen zij dit zelf vaak 
ontkennen. De vraag achter de vraag komt hier in beeld. Door de grens voor extramurale begeleiding 
te stellen op een IQ tot 70 dreigt deze doelgroep tussen de wal en het schip te geraken. 
 
Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 

5 Overzicht structurele subsidies Welzijn 2012 (C-stuk) 

Dit stuk is op verzoek van de VVD geagendeerd. 

 
Kernvragen VVD: Er wordt gesteld dat er in de kadernota 2012 een afwijkende subsidie aan de 
Stadsbibliotheek Haarlem e.o. en de VAC wordt verwerkt. Waar is dit op gebaseerd? Wij waren in de 
veronderstelling dat de subsidie voor de VAC stopgezet zou worden, graag een toelichting hierop. 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 

6 Brief van Vluchtelingenwerk Nederland inzake maatschappelijke begeleiding vluchtelingen 

Deze brief is op verzoek van de raad geagendeerd. 

Dit agendapunt is betrokken bij agendapunt 3 ‘Uitvoeringsprogramma beleid participatiebudget 2012’ 

Conclusie voorzitter: Dit onderwerp is betrokken bij agendapunt 3 ‘Uitvoeringsprogramma 
beleid participatiebudget 2012’ en is voldoende besproken. Er wordt vanuit de commissie 
contact opgenomen met Vluchtelingenwerk Noordwestholland om te kijken naar de concrete 
invulling van een mogelijk werkbezoek en/of presentatie. 

7 Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Paswerk 

Wethouder Botter geeft een terugkoppeling uit de vergadering van het Dagelijks Bestuur en het 
Algemeen Bestuur van Paswerk d.d. 7 maart 2012. 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 

8 Actiepuntenlijst 

08-21 terugkoppeling AB en DB Paswerk - betreft een routinematig terugkerend onderwerp en kan 
zodoende van de actiepuntenlijst af. 

10-16 uitvoeringsprogramma participatiebudget – dit agendapunt komt routinematig weer terug in 
mrt/apr 2013 en kan zodoende van de actiepuntenlijst af. 

11-28 Analyse maatschappelijke stages Haemstede Barger - Wethouder Botter heeft hier nog 
onvoldoende zicht op en komt hier in april op terug.  

12-04 Subsidieverlening Casca 2012 – de gegevens zijn op 20-02-2012 aan de commissieleden 
verstuurd. Dit punt is afgehandeld. 

12-05 planning deelprojecten Paswerk- de planning is verstuurd aan de commissie met het 
vrijdagbericht van 09-03-2012. Dit punt is afgehandeld. 

12-06 project NL Doet – Dit bericht is verstuurd met het vrijdagbericht van 17-02-2012 en is hiermee 
afgehandeld. 

9 Wat verder ter tafel komt 

Geen opmerkingen. 

10 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21u20. 

 
 


