
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst commissie Samenleving 

 
12 juni 2012 

 
 
 
AANWEZIG: Mw. A. Brummer-van der Drift (VVD), Mw. J.C. Brouwers-Oosterbaan (VVD), Dhr. M.B.H.J. Radix (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), Mw. C.D.M. Kuiper 
(wethouder) en Dhr. R. Lubberts  (Directeur Publiekszaken en Bedrijfsvoering). 
 
VOORZITTER: Dhr. C.G.T.F.J. Leenders 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. M.J.M. Schrooten 
  

 
 
 

1 Vaststellen agenda commissievergadering 12 juni 2012 

De voorzitter stelt voor agendapunt 6 Concept Nota Wmo, te behandelen na agendapunt 3, 
wegens de aanwezigheid van insprekers. 
De commissie stelt met deze wijziging de agenda vast. 

 

2 Spreekrecht burgers 
Er zijn 2 insprekers aangemeld, Dhr S. van der Pol en dhr. H. van Wijk, beiden voor agendapunt 
6. 

 

3 Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015 (A-stuk) 
Er is een inleiding door mw. T. van der Linden, hoofd afdeling schuldhulpverlening gemeente 
Haarlem, en dhr L. Klein. 

Toezegging: dhr. Nieuwland zal informatie worden toegestuurd over de stijging van de 
schuldhulpgevallen. 

Conclusie voorzitter: Hamerstuk in de raad, op voorwaarde dat de informatie die dhr 
Nieuwland ontvangt geen verdere vragen oproept, anders alsnog bespreekpunt.  

 
6 

 
Concept Nota Wmo/lokaal gezondheidsbeleid 2012-2016: "Oog voor elkaar" (B-stuk) 
 
Toezegging: in de definitieve versie van de nota zal een uitvoeringsprogramma 
ouderenzorg worden opgenomen. 
 
Conclusie voorzitter: voldoende besproken, de wethouder kan verder, er zijn genoeg 
adviezen meegegeven. 

 

4 Verordening incidentele subsidies buurtactiviteiten 2012 (A- stuk) 

Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raad. 
 
 
 



 

5 Vaststelling Verordening incidentele subsidies archeologie 2012 (A-stuk) 

Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raad. 

 
 

7 Keuzenota decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ naar Wmo (B-stuk) 
 
Toezegging: wethouder Botter zegt toe 
- de mogelijkheid van bezwaarmaken op te nemen 
- de commissie te informeren als er nieuwe ontwikkelingen zijn 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken  

 

8 Startnotitie met Plan van aanpak Decentralisatie Jeugdzorg (C-stuk) 
Wethouder Botter geeft antwoord op de kernvraag van D66: 
 Graag willen wij een gedachtewisseling over hoever de samenwerking met Bloemendaal en rationalisering 
van de uitvoering kan gaan. Wordt bijvoorbeeld overwogen de CJG’s van Bloemendaal en Heemstede 
organisatorisch samen te voegen? Willen wij bijvoorbeeld bij de doorontwikkeling van het CJG Heemstede 
ook samenwerking met één of meer commerciële partijen? 
 
Conclusie voorzitter: voldoende besproken 

 

9 Marap 4/2011 tevens jaarverantwoording 2011 IASZ (C-stuk) 
Wethouder Van de Stadt geeft antwoord op de kernvraag van D66: 
In de loop van 2012/2013 moeten UWV en regiogemeenten keuzes maken over hun inzet en deelname aan 
het Werkplein. Kan besproken worden welke uitgangspunten of beleidslijnen Heemstede hierbij wil hanteren 
(denk aan wijze van organiseren van het Werkplein, aanwezigheid van fysieke loketten en hun locatie, 
preventiebeleid, samenwerking met lokaal of regionaal bedrijfsleven, enz.) 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken  

 

10 Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Paswerk 
 

Er is geen terugkoppeling vanuit Paswerk. 

 

11 Actiepuntenlijst 

De volgende actiepunten zijn afgedaan:  
11-34 De Wmo Nota zal een invulling van het Vrijwilligerssteunpunt bevatten > vanavond 
behandeld, afgedaan. 
11-29 In de Wmo nota zal de motie ’De waarde van welzijnsbeleid’ en daarmee het onderwerp 
outcome versus output aan de orde komen > vanavond besproken, afgedaan 
12-11 Toezenden Quick Scan jaarcijfers Paswerk na DB 18 april > verzonden op 31 mei, 
afgedaan.  

 

12 Wat verder ter tafel komt 

Mw van Vliet informeert of er nog contact is geweest met de familie Al Obaidy. 
De voorzitter verwijst naar het vrijdagbericht van 8 juni jl. 
Mw Brummer informeert naar de stand van zaken bij tennisvereniging Merlenhove (verlichting). 
Wethouder Botter heeft komende week een gesprek met de tennisvereniging.  

De voorzitter sluit de vergadering om 22u30. 

 


