
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst commissie Samenleving 
 

12 maart 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), Dhr. J. Botter (wethouder),  Dhr. R. Lubberts (directeur Ruimte en Welzijn) en        
Dhr. A. Schumacher (Directeur Ruimte en Welzijn).  
AFWEZIG: Dhr. M.B.H.J. Radix (VVD) 
 
VOORZITTER: Dhr. C.G.T.F.J. Leenders 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. W.J. Vrolijk-Gevaert 
  
 

1 Vaststellen 1 e gewijzigde agenda commissievergadering 12 maart 20 13 

De commissie besluit agendapunt 4 “Visiedocument peuterspeelzaalwerk” en agendapunt 5 
“Stichting Welzijn Ouderen Heemstede: samenwerking” voor agendapunt 3 “verordening sociaal 
medisch geïndiceerde kinderopvang gemeente Heemstede 2013” te behandelen. 

Conclusie voorzitter: De agenda wordt aldus vastges teld. 

2 Spreekrecht burgers 
 
Er hebben zich drie insprekers gemeld voor agendapunt 5 “Stichting Welzijn Ouderen Heemstede: 
samenwerking”, te weten: 
 
Dhr. T. van Herwijnen, stakeholder Stichting Welzijn Ouderen 
Mw. N. Otsen, voorzitter Stichting Welzijn Ouderen 
Dhr. E. Boonstra, voorzitter Anbo Heemstede 

4 Visiedocument peuterspeelzaalwerk (B-stuk) 
 
Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 
De wethouder krijgt de complimenten voor het visied ocument. De wethouder zal de 
commissie op de hoogte houden van tussentijdse ontw ikkelingen, met name op het gebied 
van de lokale educatieve agenda. De opmerkingen ove r de financiële doorkijk en het scherper 
inkomensafhankelijk maken worden door de wethouder meegenomen. In november 2013 (en 
indien mogelijk eerder) volgt de beleidsmatige uitw erking in een definitieve nota. 



 

 

5 Stichting Welzijn Ouderen Heemstede: samenwerking  (C-stuk) 
Dit stuk is geagendeerd op verzoek VVD, PvdA en HBB. 
 
Dhr. T. van Herwijnen, stakeholder Stichting Welzijn Ouderen, spreekt in en brengt een 
inspreektekst in. 
Mw. N. Otsen, voorzitter Stichting Welzijn Ouderen, spreekt in. 
Dhr. E. Boonstra, voorzitter Anbo Heemstede, spreekt in. 
 
Kernvraag VVD: 
Wat is ons mandaat als raad als het gaat om het al of niet aanstellen van een directeur bij WOH? 
Kernvraag PvdA: 
Hoe denkt de wethouder verder te opereren in deze kwestie? 
PvdA is geïnteresseerd in de voortgang. 
Kernvragen HBB:  
Waarom houdt het College vast aan een coördinator voor WOH en geen directeur? 
Wat zijn de precieze kaders uit de begrotingsbehandeling waarop de wethouder zijn beleid 
beargumenteerd? 
Wat is de interpretatie van de begrotingsbehandeling van de andere politieke partijen in de raad? 
 
Uitsluitend de kernvragen van HBB worden gesteld. De VVD en PvdA stellen geen prijs op het 
stellen van de vragen na de inspraak van Mw. N. Otsen, voorzitter Stichting Welzijn Ouderen. 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken 

3 Verordening sociaal medische geïndiceerde kindero pvang gemeente Heemstede 2013         
(A-stuk) 

Conclusie voorzitter: De commissie besluit dat dit stuk als hamerstuk in de raad van             
28 maart 2013 behandeld kan worden . 

Toezegging: Wethouders Botter en Van de Stadt stemm en de twee regelingen 
(peuterspeelzaalwerk en sociaal medisch geïndiceerd e kinderopvang) met elkaar af, zodat de 
regelingen voor de (ouders van) kinderen met een so ciaal- medische indicatie transparant 
zijn en op elkaar zijn afgestemd. Indien noodzakeli jk ontvangt u schriftelijk bericht over de 
uitwerking.  

6 Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en Algem een Bestuur Paswerk 

De wethouder geeft een terugmelding uit de bijeenkomst van het Algemeen Bestuur van Paswerk. 
De memo over de externe adviseurs wordt direct in de raad van 28 maart 2013 behandeld. 

7 Actiepuntenlijst 
 
11-10: Optimalisering Sportpark Groenendaal – Er is een memo verzonden met het vrijdagbericht 
van 8 maart 2013. Dit actiepunt is afgehandeld. 
12-03: Verordening leerlingenvervoer – Dit actiepunt komt terug in 2014. 
12-23: Kwartaaloverzicht Kontext – Het kwartaaloverzicht komt in April 2013 
13-02: PvE bibliotheek – Dit onderwerp komt in de commissie Samenleving van april 2013. Het punt 
kan van de actiepuntenlijst af. 
13-03: Gemeenschapelijke Regeling Paswerk – Dit onderwerp wordt behandeld in de raad van  
28 maart 2013 en kan van de actiepuntenlijst af. 
13-04: notitie externe adviseurs – Dit document wordt direct behandeld in de raad van  
28 maart 2013 en kan van de actiepuntenlijst af. 
13-05: memo Lange Termijn Agenda commissie Samenleving - Het memo is naar de raad 
verzonden op 12-03-13. Het actiepunt is hiermee afgehandeld. 



 

 

8 Wat verder ter tafel komt 
 
De heer S. Nieuwland stelt een vraag over het uitstellen van het stuk “Programma van Eisen 
Bibliotheek Heemstede”. 
 
Mw. A. Brummer maakt een opmerking over de schriftelijke vraag over het centrum Jeugd en Gezin.  
Mw. A. Brummer stelt een vraag over de toegezonden memo “stand van zaken tennispark 
Groenendaal”. In mei komt er een definitief voorstel over tennispark Groenendaal. 
 

9 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22u13  
 
 
 


