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AANWEZIG: 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), Dhr. J.F. Leuven (GL), Dhr. 
P.H. van de Stadt (wethouder), Dhr. J. Botter (wethouder), Dhr. C. Boon (algemeen Directeur Werkvoorzieningsschap Zuid-
Kennemerland (Paswerk)) en Dhr. R. Lubberts (Directeur Ruimte en Welzijn). Afwezig: Mw. A. Brummer-van der Drift (VVD) 
 
VOORZITTER: Dhr. C.G.T.F.J. Leenders 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. W.J. Vrolijk-Gevaert 
  
 

1 Vaststellen agenda commissievergadering 12 februari 2013 
 
Mw. A. Brummer-van der Drift heeft gemeld dat ze niet of later ter vergadering komt. 
 
De voorzitter stelt voor om de bibliotheek als agendapunt op te nemen. 
Motivatie: Er dient eerst een Programma van Eisen voor de bibliotheek opgesteld te worden alvorens 
over de lokatie gesproken kan worden, conform hetgeen in de commissie Samenleving van 16 oktober 
2012 is besloten. 
 
Conclusies voorzitter:  
- De commissie Samenleving bericht aan de commissie Ruimte over de bibliotheek. 
- De commissie besluit dat er eerst een Programma van Eisen voor de bibliotheek moet worden 
opgesteld. 
- Het stappenplan kan in de commissie Ruimte besproken worden. 
- Er vindt geen bezoek plaats aan het pand Binnenweg 160 voordat het Programma van Eisen is 
besproken in de Commissie Samenleving 

 
Bericht aan de commissie Ruimte: 
De commissie Samenleving geeft aan dat het Programma van Eisen voor een nieuwe bibliotheek 
eerst besproken moet worden in de commissie Samenleving alvorens het bezoek aan het pand 
Binnenweg 160 (en verdere discussie) kan plaatsvinden.  
 
In het Plan van Aanpak Haalbaarheidsonderzoek Bibliotheek Locatie Binnenweg 160 onder ‘Planning’ 
komt bij punt 4 te staan dat het Programma van Eisen eerst in de commissie Samenleving besproken 
wordt. 
 
Toezegging: Wethouder Botter zegt toe dat het Programma van Eisen er volgende maand ligt 
en besproken kan worden in de commissie Samenleving (maart). 

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

2 Spreekrecht burgers 

Er hebben zich geen insprekers gemeld 



 

 

3 Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) (A-stuk) 
 
Dhr. C. Boon, algemeen directeur werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland, is aanwezig bij de 
behandeling van dit agendapunt. 
 
Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad dit stuk als bespreekstuk in de 
raadsvergadering van 28 februari 2013 te behandelen.  
 
Toezeggingen: De wethouder zegt toe: 
1. Nogmaals goed naar de juistheid van de tekst van de gemeenschappelijke regeling te laten 
kijken. Indien de tekst juist is zoals deze is, wordt dit voorafgaand aan de raadsvergadering 
aan de raad gecommuniceerd. Indien de tekst niet juist is, dan wordt deze aangepast en de 
nieuwe tekst voorafgaand aan de raadsvergadering van 28 februari 2013 naar de raad gestuurd.  
 
2. Er wordt een notitie over de externe adviseurs opgesteld waarin o.a. het volgende verwerkt 
wordt: 

- Profielschets 
- De bevoegdheden van de externen 
- Is er een sollicitatieprocedure? 
- Welke relatie heeft de raad met de externen: Kunnen we opdrachten geven aan de 

externen? Kunnen we advies vragen aan de externen? 
- Aan wie worden de externe adviseurs voorgedragen? 

4 Intrekken Verordening investeringssubsidies toegankelijkheid accommodaties 2009  (A-stuk) 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad dit stuk als hamerstuk in de 
raadsvergadering van 28 februari 2013 te behandelen. 

5 De Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (A-stuk) 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad dit stuk als hamerstuk in de 
raadsvergadering van 28 februari 2013 te behandelen. 

6 Benoeming bestuurslid Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (A-stuk) 

Conclusie voorzitter: Dit stuk wordt als bespreekstuk in de raadsvergadering van 28 februari 
2013 behandeld. 

7 Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Paswerk 

De wethouder heeft een memo rondgestuurd betreffende de stand van zaken van Paswerk. 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken 

8 Actiepuntenlijst 

12-03: verordening leerlingenvervoer – blijft staan, er is geen beroep gedaan op de hardheidsclausule. 
12-18: huisvesting bibliotheek - dit onderwerp is deze vergadering voldoende besproken 
13-01: Jaarplan 2012-2013 STOPOZ – verzonden met het vrijdagbericht 18-01-2013 



 

 

9 Wat verder ter tafel komt 

Mw. E.G.M. van de Weijer-Lambers (CDA) stelt een vraag over het Maatjesproject. 
Wethouder Botter informeert de commissie over: een bemiddelingspoging tussen STOPOZ en 
Stichting Spaarnesant, de invulling van de nachtapotheek in de regio, de Lange Termijn Agenda van 
commissie Samenleving, de presentie woonservicegebieden bij commissie Ruimte (14-02-2013). 
 
Toezegging: Wethouder Boter schrijft een memo voor de agendacommissie met een uitleg 
betreffende de Lange Termijn Agenda van commissie Samenleving en de punten die dit jaar 
nog behandeld worden. 

10 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21u33. 
 
 
 


