
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst commissie Samenleving 
 

29 november 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. P.H. van de Stadt (wethouder) en Dhr. J. Botter (wethouder). 
 
PLV VOORZITTER: Dhr. M.B.H.J. Radix  
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. W.J. Vrolijk-Gevaert 
  

1 Vaststellen agenda commissievergadering 

Dhr. C.G.T.F.J. Leenders heeft zich afgemeld. Dhr. M.B.H.J. Radix zit de vergadering voor. 

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

2 Spreekrecht burgers 

Er hebben zich geen insprekers aangemeld. 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken  

3 Gewijzigde verordeningen Wet werk en bijstand 201 2 (A-stuk) 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raa d dit stuk als hamerstuk in de 
raadsvergadering van 29 november 2012 te behandelen . 

Toezegging: de wethouder zegt toe informatie betref fende de gehanteerde percentages in de 
toeslagenverordening WWB toe te zenden. 

4 Combinatiefuncties per 2013 (B-stuk) 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De commi ssie stemt in met het voorstel.  

Toezegging: wethouder Botter zegt toe bij de voortg angsrapportage van de 
combinatiefuncties in juni 2013 een financiële comp onent toe te voegen, waarbij wordt 
aangegeven wat de investeringen hebben opgeleverd. 

5 Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en Algem een Bestuur Paswerk 
 
De wethouder geeft een terugkoppeling uit het DB en  AB van Paswerk en maakt melding van 
de opgenomen aanpassingen die gemaakt zijn in het c oncept van de nieuwe 
gemeenschappelijke regeling. 
 
De toezegging van de wethouder betreffende het toez enden van een memo met de 
terugkoppeling uit het DB en AB van Paswerk blijft op de actiepuntenlijst staan.  
Het agendapunt “terugkoppeling uit het Dagelijks Be stuur en Algemeen Bestuur Paswerk” 
blijft op de agenda staan.  

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 



 

 

6 Actiepuntenlijst commissie Samenleving 
 
12-08 het monitoren van het opleggen van tegenprestaties: de geplande datum wordt aangepast 
naar mei 2013. 
12-13 mogelijkheid van bezwaarmaken bij de vervolgnota opgenomen -afgehandeld. Dit punt is 
opgenomen in de WMO nota “oog voor elkaar”. 
12-16 waar is het positief resultaat van €13.000,- terug te lezen in de begroting -afgehandeld. Het 
antwoord is verstuurd met het vrijdagbericht van 26 oktober 2012. 
12-17 subsidie bibliotheek -afgehandeld. Het antwoord is verstuurd met het vrijdagbericht van 2 
november 2012. 
12-18 huisvesting bibliotheek Er wordt een nieuwe notitie gemaakt. Dit punt wordt in de 
commissievergadering in januari verder besproken. 
12-19 aanpassingen beleidsplan “oog voor elkaar” -afgehandeld. De aanpassingen in het 
beleidsplan zijn gemaakt voorafgaand aan de raadsvergadering van 1 november 2012. 
12-20 De memo wordt toegezonden aan de commissie voorafgaand aan de vergadering. Het 
agendapunt blijft op de agenda staan. 

7 Wat verder ter tafel komt 

Wethouder van de Stadt maakt melding van een bedrag (€ 35.000,-) dat de protestantse kerk van 
Heemstede ter beschikking stelt aan de minima in Heemstede.  

8 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21u45 
 
 
 


