
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst commissie Samenleving 

 
16 oktober 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), Dhr. J.F. 
Leuven (GL), Dhr. J. Botter (wethouder), Dhr. A. Schumacher (Directeur Ruimte en Welzijn), Dhr. B. Lanser (Senior Beleidsmedewerker 
Welzijnszaken) en Dhr. C. Boon, Algemeen Directeur Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk).  
Afwezig: Dhr. M.B.H.J. Radix (VVD) 
 
VOORZITTER: Dhr. C.G.T.F.J. Leenders 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. W.J. Vrolijk-Gevaert 
  

 

1 Vaststellen agenda commissievergadering 16 oktober 2012 

In verband met het aanwezige publiek en insprekers voor agendapunt 6 ‘Voorstel 
investeringsplan Stichting Tennispark Groenendaal/Tennisvereniging Merlenhove’ wordt dit 
punt als eerste in behandeling genomen. Daarna volgen agendapunt 3, agendapunt 5, 
agendapunt 4 en agendapunt 7. Vanaf agendapunt 7 wordt de agenda weer gevolgd. 

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

2 Spreekrecht burgers 

Er hebben zich drie insprekers gemeld:  

Bij agendapunt 5: ‘Huisvesting bibliotheek’ 
Dhr. J. Verschoor, voorzitter van de historische Vereniging Heemstede/Bennebroek  
 
Bij agendapunt 6: ‘Voorstel investeringsplan Stichting Tennispark Groenendaal/Tennisvereniging 
Merlenhove’ 
Dhr. P. Nielen, secretaris van het bestuur van tennisvereniging Merlenhove 
Dhr. P. Barten, voorzitter van het bestuur van tennisvereniging Merlenhove 
 
Conclusie voorzitter: voldoende besproken 

6 Voorstel investeringsplan Stichting Tennispark Groenendaal/Tennisvereniging Merlenhove 

Dhr. P. Nielen, secretaris van het bestuur van tennisvereniging Merlenhove, spreekt in en brengt een 
inspreektekst in. 

Dhr. P. Barten, voorzitter van het bestuur van tennisvereniging Merlenhove, spreekt in. 

Conclusie voorzitter: Gezien Stichting Tennispark Groenendaal/Tennisvereniging Merlenhove 
een nieuw aangepast plan heeft ingediend, “plan 2014, Voorstel Exploitatie Tennispark 
Groenendaal”, gaat de commissie ermee akkoord dat het voorliggende B-stuk ‘Voorstel 
Investeringsplan Stichting Tennispark Groenendaal/Tennisvereniging Merlenhove wordt 
teruggenomen door het college van B&W. De wethouder gaat in overleg met de insprekers, dhr. 
P. Nielen en dhr. P. Barten. Het college komt vervolgens met een nieuw voorstel waarin het 
nieuwe plan van Stichting Tennispark Groenendaal en de adviezen van de commissie 
Samenleving zijn meegenomen.  



3 Begroting 2013 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) 

Dhr. C. Boon, algemeen directeur werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland, is aanwezig bij 
behandeling van dit agendapunt.  

Conclusie voorzitter: De commissie besluit dat dit stuk als hamerstuk in de raad van 1 november 
2012 behandeld wordt. 

Toezegging: De heer J.F. Leuven (GL) stelt de vraag: “waar wordt het positief resultaat van ruim 
€13.000,- in de begroting teruggelezen, daar het niet vermeld staat in de reserves?” De 
wethouder verstuurt het antwoord op de vraag van de heer Leuven met het vrijdagbericht van 26 
oktober 2012.  

5 Huisvesting bibliotheek 

Dhr. J. Verschoor, voorzittter HVHB, spreekt in en brengt zijn inspreektekst in. 

Conclusie voorzitter: De commissie verzoekt om een programma van eisen. Het werkbezoek aan 
de bibliotheken op vrijdag 19 oktober a.s. wordt afgewacht. Een aantal commissieleden spreken 
al hun voorkeur voor een bepaalde locatie uit. In de loop van volgend jaar wordt er een besluit 
genomen. 

Toezegging: De wethouder zegt toe een notitie betreffende de subsidie, welke op dit moment aan 
de bibliotheek wordt gegeven en welke componenten daaronder vallen, op vrijdag 19 oktober 
a.s. uit te reiken.  

Toezegging: de wethouder zegt toe dat hij in de eerstvolgende commissievergadering zal laten 
weten op welke wijze het dossier ‘huisvesting bibliotheek’ verder doorgeleid zal worden. 

4 Beleidsplan Wmo/lokaal gezondheidsbeleid 2012-2016 "Oog voor elkaar"  

Conclusie voorzitter: De commissie complimenteert de wethouder met het beleidsplan 
Wmo/lokaal gezondheidsbeleid 2012-2016 “Oog voor elkaar”. De commissie besluit dat dit stuk 
als hamerstuk in de raad van 1 november 2012 behandeld wordt. 

Toezegging: de wethouder zegt toe de door de commissie genoemde aanpassingen deze week 
te verwerken (zichtbaar in het groen) in het definitieve beleidsplan Wmo/lokaal 
gezondheidsbeleid 2012-2016 “Oog voor elkaar” voor de verzending van de raadsstukken. 

7 Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Paswerk 

De wethouder reikt een memo uit betreffende de stand van zaken van Paswerk. 

Toezegging: de wethouder stuurt voortaan voorafgaand aan de commissievergadering een 
memo met de terugkoppeling uit het DB en AB van Paswerk. Deze memo wordt verstuurd met 
het laatste nieuws voor de commissie Samenleving. 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 

8 Actiepuntenlijst 

11-10 evaluatie optimalisering Sportpark Groenendaal – dit actiepunt wordt in maart 2013 behandeld.  

12-08 monitoren van tegenprestaties – Wethouder Van de Stadt heeft hier middels het vrijdagbericht 
over geïnformeerd. Dit punt wordt in de commissievergadering van november 2012 behandeld.  

12-12 uitvoeringsprogramma ouderenzorg – dit punt is in de Wmo nota opgenomen, welke in deze 
vergadering is behandeld. 

12-15 factuur onderhoudskosten tennispark HBC – het antwoord is toegezonden met het vrijdagbericht 
van 28 september jl. 



9 Wat verder ter tafel komt 

Dhr. S. Nieuwland verzoekt om een herhaling van de vergaderafspraken voorafgaand aan de 
eerstvolgende commissievergadering. 

Mw. A. Brummer maakt melding van een artikel in het NRC betreffende de leegstand van schoollokalen. 

10 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22u49 

 
 
 


