
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst commissie Samenleving 

 
15 januari 2013 

 

 

 
 
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, t/m agendapunt 4), Dhr. J. Botter (wethouder) en Dhr. A. Schumacher (Directeur 
Ruimte en Welzijn). 
 
VOORZITTER: Dhr. C.G.T.F.J. Leenders 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. W.J. Vrolijk-Gevaert 
  

 
 
 

1 gewijzigde agenda commissievergadering 15 januari 2013 

Op verzoek van wethouder van de Stadt wordt agendapunt 4 als eerste behandeld. 

De agenda wordt verder zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

2 Spreekrecht burgers 

Er zijn geen insprekers. 

 

4 Verordening Wet inburgering Heemstede 2013 

De voorzitter concludeert dat de verordening als een hamerpunt naar de raad kan. 

 

3 Begroting 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland 
in aanwezigheid van : mw I. Jansen (directeur STOPOZ) en dhr Westra (bestuurslid STOPOZ) 

Op verzoek van dhr Nieuwland wordt de brief van de directeur van STOPOZ aan de wethouder 
inzake de ontvlechting van de samenwerking met Spaarnesant betrokken bij dit agendapunt. De 
brief is door de wethouder doorgeleid aan de commissie, ter informatie. 

Wethouder Botter zegt toe dat het Jaarplan 2012-2013 aan de commissie zal worden 
toegezonden, ter informatie. 

De voorzitter concludeert dat de begroting 2013 van de STOPOZ als een hamerpunt naar 
de raad kan. 

 

 
 



 

 

5 Stand van zaken uitvoering nota Archeologiebeleid Heemstede: toekomst voor het 
verleden 

De voorzitter concludeert dat de notitie stand van zaken uitvoering Nota Archeologiebeleid 
als een hamerpunt naar de raad kan. 

 

 

6 Overzicht structurele subsidies Welzijn 2013 

De voorzitter concludeert dat de vragen van mw Brummer voldoende zijn beantwoord. 

 

7 Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Paswerk 

Er is een memo van de wethouder gestuurd aan de commissie. 
Wethouder Botter meldt dat het College akkoord is gegaan met doorgeleiding van het voorstel 
aan de raad inzake een andere bestuursvorm van Paswerk en dat het College een kanttekening 
heeft gemaakt bij de samenstelling van het DB en AB in het voorstel. 

 

8 Actiepuntenlijst 

De toezegging bij agendapunt 3 wordt toegevoegd. 

De punten 12-20 en 12-24 zijn afgedaan. 
Actiepunt 12-18 wordt verschovennaar februari. 
Overige actiepunten blijven staan. 

 

9 Wat verder ter tafel komt 

Dhr Ates maakt een opmerking van orde over het beantwoorden van vragen door externe gasten. 

 
 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 21.10 uur 
 
 


