
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst commissie Samenleving 

 
10 april 2012 

 
 
 
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 R. Lubberts (directeur bedrijfsvoering en publieke dienstverlening), mw A. van Outvorst (sr 
stafmedewerker Sociale Zaken) 
 
VOORZITTER: Dhr. M.B.H.J. Radix  
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. I.C.M. Hesp 
  

 
 
 

1.  Vaststellen agenda commissievergadering Samenleving 10 april 2012 
De commissie besluit agendapunt 5 ‘terugkoppeling uit DB en AB Paswerk’ te behandelen 
vóór de agendapunten 3 en 4 over Paswerk. 
De agenda wordt aldus vastgesteld. 
 

2.  Spreekrecht burgers 

Er zijn geen insprekers. 

 

5 Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Paswerk 

De wethouder zegt toe dat de quick scan over de jaarcijfers van Paswerk beschikbaar zal 
zijn voor de raadscommissies van alle deelnemende gemeenteraden na de vergadering 
van het DB van Paswerk op 18 april 2012. 

3.  Uitgangspuntennotitie toekomstige positie Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) 

De voorzitter concludeert dat de commissie akkoord gaat met de zes uitgangspunten die 
zijn geformuleerd in de uitgangspuntennotitie. 
 
De voorzitter constateert dat de commissie kennis heeft genomen van het voornemen van 
het College om in overleg met de andere deelnemende gemeenten in de 
Gemeenschappelijke Regeling nader bedrijfsmatig onderzoek te doen bij Paswerk. 
 
Op de suggestie vanuit de commissie om een raadsconferentie te organiseren over de 
toekomstscenario’s voor Paswerk, kondigt de wethouder aan dat een dergelijk conferentie 
in voorbereiding is en gepland staat voor half mei. Meer informatie volgt tzt via de griffie. 
 

4.  Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wet sociale werkvoorziening 

De voorzitter concludeert dat het punt voldoende is besproken. 

 



6. actiepuntenlijst 

De punten 11-28 en 12-07 zijn afgehandeld. 
Punt 12-09 (brief Vluchtelingenwerk): de commissie wenst een presentatie tijdens een 
commissievergadering.  
De overige punten blijven staan. 

 

7. Wat verder ter tafel komt 

Mw van Vliet over de planning bespreking overheveling van de AWBZ en de PGB’s. 

 
 
 
De voorzitter sluit de vergadeting om 21.10 uur 
 


