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9 april 2013 

 

 

 
 
AANWEZIG: Mw. A. Brummer-van der Drift (VVD), 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), Dhr. J.H. Maas (PvdA), Dhr. R.M.F. Ates 
(HBB), Dhr. J.F. Leuven (GL), Dhr. J. Botter (wethouder), Dhr. A. Schumacher (Directeur Ruimte en Welzijn) en Mw. S. Hoogland (Hoofd 
Welzijnszaken/ plv directeur Samenleving). Afgemeld: Mw. J.H. Ruitenberg-Alphenaar (PvdA) 
 
VOORZITTER: Dhr. C.G.T.F.J. Leenders 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. W.J. Vrolijk-Gevaert 
  

 
 

1 vaststellen agenda commissievergadering 9 april 2013 

Mw. J.H. Ruitenberg-Alphenaar (PvdA) heeft zich afgemeld en wordt vervangen door  

dhr. J.H. Maas. 

De commissie gaat akkoord met de voorliggende agenda. 

2 Spreekrecht burgers 

Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

3 Vaststelling basistarieven hulp bij het huishouden (Wmo) (A-stuk) 

Conclusie voorzitter: de commissie adviseert de raad dit stuk als hamerstuk in de 
raadsvergadering van 25 april 2013 te behandelen 

4 Vaststellen Verordening incidentele subsidies buurtactiviteiten 2013 (A-stuk) 

 

Conclusie voorzitter: Dit stuk wordt teruggenomen door de wethouder. Er komt een gewijzigd 
voorstel voor de raad van 25 april 2013, waarin de datum wordt verlengd naar 1 juni 2013 en 
wordt aangegeven dat de prioriteiten bewegen en duurzaamheid direct meewegen bij de 
indiening van de aanvragen.  

De raad zal dit stuk als bespreekstuk in de raadsvergadering van 25 april 2013 behandelen. 

 



 

 

5 Aanpak implementatie decentralisaties (C-stuk) 

Dit stuk is geagendeerd op verzoek van VVD en PvdA. 

 
Kernvragen VVD: 
1. De overdracht is voor de VVD heel belangrijk, hoe wordt de overgang van lopende dossiers van 
cliënten naar nieuwe zorgaanbieders geborgd? 
2. In vervolg hierop, hoe wordt de privacy van de cliënten geborgd? 
3. Hoe wordt voorkomen dat er lokale politieke bemoeienis is met de jeugdzorg en de 
tevredenheid/klachten van ouders een belangrijk punt worden voor herverkiezing? 
 
Kernvragen PvdA: 
Waarom is de samenwerking met de gemeente Haarlem beperkt tot de vervoerstromen? Dit in 
tegenstelling met de opmerkingen die gemaakt zijn over regionale samenwerking in de startnotitie van 
12 maart 2012. 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. Binnen twee maanden na vaststelling van de notitie 
wordt het tijdpad voorgelegd. Daarbij wordt aangegeven wanneer de raad geïnformeerd wordt en 
de besluitvorming plaatsvindt. De wethouder biedt een reader betreffende decentralisaties aan 
en is bereid een themabijeenkomst over decentralisaties te organiseren.  

Toezegging wethouder: De wethouder stuurt de commissie maandelijks voorafgaand aan de 
vergadering een memo over „decentralisaties‟ gefocust op de betrokkenheid van de raad en de 
voortgang. Het onderwerp decentralisaties komt als vast punt “informatie over de stand van 
zaken decentralisaties” terug op de agenda van de commissie Samenleving. De wethouder 
informeert de commissie indien nodig tussentijds. Er worden geen onomkeerbare besluiten 
genomen zonder de commissie vooraf te informeren. 

6 Verslag werkgroep burgerbijeenkomst bibliotheek Heemstede 

In de agendacommissie is voorgesteld het programma van eisen aan te vullen met een 
burgerbijeenkomst. Het doel van de behandeling van dit onderwerp is dat de commissie zich uitspreekt 
over het houden van de burgerbijeenkomst. De motie ‘bibliotheek met toekomst’ van 28 juni 2012 ligt 
ten grondslag aan de burgerbijeenkomst. Naast bezuinigen richt de werkgroep zich tevens op innovatie. 
Is de werkgroep op de goede weg en/of heeft de commissie aanvullingen? 

 

Aanvullingen van de commissie: 

 In de communicatie naar de burger toe worden de financiële kaders duidelijk gesteld.  

 De burgerbijeenkomst sturing geven op basis van het plan van aanpak en stellingen van de 
deskundige sprekers.  

 Welke criteria kunnen we stellen om de bijeenkomst als geslaagd te kunnen beschouwen?  

 

Conclusie voorzitter: De commissie ondersteunt het houden van de burgerbijeenkomst zoals 
voorgesteld door de werkgroep. De burgerbijeenkomst zal gehouden worden op 1 juni 2013.  

Het Programma van Eisen Bibliotheek Heemstede, aangevuld met de input uit de 
burgerbijeenkomst, wordt behandeld in de commissievergadering van 11 juni 2013,  

7 Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Paswerk 

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

Dhr. J.F. Leuven stelt een vraag over de profielschets van de externe adviseurs. 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken 



 

 

8 Actiepuntenlijst 

 
12-03 verordening leerlingenvervoer: dit punt komt terug in 2014 
12-08 tegenprestaties. De wethouder heeft een document verstuurd op 8 april 2013. Dit punt wordt 
besproken in de vergadering van mei 2013 

12-20 Het memo is verstuurd op 8 april 2013. Dit agendapunt blijft staan. 

12-23 Lijst met wijze van uitvoering Kontext – Dit punt wordt ingevuld in mei 2013 

13-06 Dit stuk is toegestuurd op 14 maart 2013. Het actiepunt is hiermee afgehandeld. 

9 Wat verder ter tafel komt 

Geen opmerkingen 

10 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21u51. 

 
 
 


