
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst commissie Samenleving 

 
14 mei 2013 

 

 

 
AANWEZIG: Mw. A. Brummer-van der Drift (VVD) (vanaf 20.45 uur), 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), Mw. A.P. van der Have 
(HBB), Dhr. J.F. Leuven (GL), Dhr. J. Botter (wethouder), Dhr. A. Schumacher (Directeur Ruimte en Welzijn), Dhr. R. Lubberts (Directeur 
Publiekszaken en Bedrijfsvoering), Mw. S. Hoogland (Hoofd Welzijnszaken/plv directeur Samenleving) en Dhr. W. Mooijekind (Controller 
Werkvoorzieningschap zuid-Kennemerland (Paswerk)). Afgemeld: Dhr. M.B.H.J. Radix (VVD), Dhr. R.M.F. Ates (HBB). 
 
VOORZITTER: Dhr. C.G.T.F.J. Leenders 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. W.J. Vrolijk-Gevaert 
  

1 vaststellen agenda commissievergadering 14 mei 2013 

Dhr. R.M.F. Ates (HBB) heeft zich afgemeld en wordt vervangen door Mw. A.P. van der Have (HBB). 

Mw. A. Brummer-van der Drift (VVD) sluit later bij de vergadering aan (20.45 uur). 

De commissie gaat akkoord met de voorliggende agenda. 

2 Spreekrecht burgers 

Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

3 Jaarverslag en jaarrekening 2012  Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) (A-stuk) 

Dhr. W. Mooijekind, controller werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland is aanwezig bij de 
behandeling van dit agendapunt. 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad dit stuk als hamerstuk in de 
raadsvergadering van 30 mei 2013 te behandelen. 

4 Verlichting Tennispark Groenendaal (C-stuk) 

Dit stuk is geagendeerd op verzoek van VVD, CDA en GroenLinks 

 
Kernvraag VVD: 
De VVD is blij dat de verlichting eindelijk wordt aangelegd. Inmiddels heeft de Stichting Tennispark 
Groenendaal de huur per 2014 opgezegd. Wat zijn hiervan de consequenties? 
 
Kernvraag CDA: 
Wat wordt er aan gedaan om te voorkomen dat deze investering van € 90.000 straks niet verloren gaat 
als bijvoorbeeld voor een andere inrichting van het park wordt gekozen? 

Kernvraag GroenLinks: 

Hoewel wij weten dat het argument van 'veilige' (natuurvriendelijke) verlichting achterhaald is door o.m. 
het gedogen van schijnwerpers van restaurant Groenendaal, vragen wij ons toch af wat voor type 
verlichting met bijbehorende regels (tijden, etc.) nu afgesproken is. Sinds de discussies in 2009 en 2010 
is dat niet meer helder: vleermuizen zouden geen hinder ondervinden. Maar de kennis over lichthinder 
schrijdt voort. Is het dan niet zaak om hier opnieuw goed de vinger aan de pols te houden? 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken 

Toezegging wethouder: er komt een apart voorstel betreffende de hoogte van de huur die twee 
jaar zal gelden voor de verhuur van Tennispark Groenendaal met verlichting.  



 

 

5 Terugkoppeling stand van zaken decentralisaties 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken 

Toezegging: de wethouder stuurt de rapporten, die vermeld staan in de memo “stand van zaken 
Sociaal Domein, mei 2013” en de inventarisaties digitaal naar de commissieleden. 

6 Terugkoppeling uit het dagelijks bestuur en algemeen bestuur Paswerk 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken 

7 Actiepuntenlijst 

 

12-08 tegenprestaties. De wethouder heeft op 08/04 een memo verzonden. Deze wordt besproken in 
de commissievergadering van 11 juni 2013. 

12-20 memo Paswerk. Het memo is verzonden op 13/05 en besproken in deze vergadering. Dit punt 
blijft staan. 

12-23 kwartaalverantwoording Kontext. Het memo is verzonden op 13/05. Dit punt blijft staan voor het 
volgende kwartaal. 

13-07 memo decentralisaties. Het memo is verzonden op 13/05 en besproken in deze vergadering. Dit 
punt blijft staan. 

8 Wat verder ter tafel komt 

Mw. J.C. Brouwers-Oosterbaan stelt de wethouder een vraag over Peuterspeelzaal de Klimappel. 

Toezegging: de wethouder zegt toe de gang van zaken omtrent de personele problematiek bij de 
Klimappel en Casca na te gaan. 

9 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21u22. 

 
 
 


