
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst commissie Samenleving 
 

11 juni 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), Mw. J.H. Ruitenberg-Alphenaar (PvdA), Dhr. 
R.M.F. Ates (HBB), Dhr. J.F. Leuven (GL), Mw. M.J.C. Heeremans (burgemeester), Dhr. P.H. van de Stadt (wethouder), Dhr. J. Botter 
(wethouder), Dhr. A. Schumacher (directeur ruimte en welzijn), dhr. B. Disseldorp (senior stafmedewerker sociale zaken), Mw. I. Jansen 
(algemeen directeur STOPOZ), dhr. M. Westra (bestuurslid STOPOZ). 
 
VOORZITTER: Dhr. C.G.T.F.J. Leenders 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. W.J. Vrolijk-Gevaert 
  
 

1 Vaststellen agenda commissievergadering 11 juni 2 013 

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

2 Spreekrecht burgers 
 
Er hebben zich twee insprekers gemeld voor agendapunt 3 “Programma van Eisen Bibliotheek 
Heemstede”: 
Mw. L. Sluyser, directeur bibliotheek Zuid-Kennemerland 
Dhr. P. Jansen, organisatieadviseur cultuur & cultureel ondernemer 

3 Programma van Eisen Bibliotheek Heemstede (concep t) (B-stuk) 
Mw. L. Sluyser, directeur bibliotheek Zuid-Kennemerland, spreekt in en brengt een inspreektekst in. 
Dhr. P. Jansen, organisatieadviseur cultuur & cultureel ondernemer, spreekt in. 

Conclusie voorzitter: 
Dit onderwerp is voldoende besproken. De commissie verzoekt de wethouder nogmaals naar het 
PvE te kijken en in september met drie scenario’s t e komen, bijvoorbeeld: 

1) Bibliotheek gericht op fysieke en digitale uitle en 
2) Een maatwerkstuk voor specifieke doelgroepen aan gevuld met digitale ontwikkeling 
3) Bibliotheek als ontmoetingscentrum geïntegreerd met andere welzijnsinstellingen zoals 

bijvoorbeeld Casca. 

Het Programma van Eisen met de drie scenario’s word t in september behandeld als A-stuk. De 
wethouder verzoekt de raadsleden hun ideeën over in novatieve mogelijkheden voor de 
bibliotheek van Heemstede binnen 4 weken via de gri ffie naar de wethouder te sturen. 

Het College zoekt tijdens het zomerreces niet verde r naar een nieuwe lokatie voor de bibliotheek. 
Dit kan pas op het moment dat er een definitief Pro gramma van Eisen ligt. 

 Ordevoorstel: 
De commissie stemt in met het ordevoorstel van de voorzitter om agendapunt 9, de actiepuntenlijst,  
direct na behandeling van agendapunt 4 ‘Jaarrekening Sichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-
Kennemerland’ te behandelen.  



4 Jaarrekening Stichting Openbaar Primair Onderwijs  Zuid-Kennemerland (A-stuk) 

De commissie stemt in met beantwoording van de technische vragen door de algemeen directeur     
mw. I. Jansen en het bestuurslid dhr. M. Westra van STOPOZ. 

Conclusie voorzitter: de commissie adviseert de raa d dit stuk als hamerstuk in de 
raadsvergadering van 27 juni 2013 te behandelen. 

Toezegging: de wethouder zegt toe de specificatie v an de overige lasten, genoemd in de 
jaarrekening van STOPOZ (punt  4.4.4 van pag. 51) t oe te zenden. 

9 Actiepuntenlijst 
 
13-10 personele problematiek Klimappel/Casca: de wethouder heeft de commissie een document 
gestuurd met de stand van zaken uitvoering visiedocument peuterspeelzaalwerk. De wethouder komt in 
september op dit onderwerp terug. 
12-08 evaluatie tegenprestaties: dit onderwerp is voldoende besproken en hiermee afgehandeld. 
12-20 dit punt komt terug in deze vergadering als agendapunt. 
12-22 output combinatiefunctionaris: Toezegging: de wethouder stuurt het evaluatierappor t 
2011/2012 over de combinatiefunctionaris toe (D-stu k) Het overzicht van het lopende schooljaar 
wordt in sept/okt 2013 toegezonden. 
13-07 dit punt komt terug in deze vergadering als agendapunt. 
13-08 Mw. Ruitenberg geeft aan dat in het huidige raadsbesluit alleen toestemming gegeven werd voor 
de verlichting, indien de huurverhoging van toepassing is. Toezegging: de wethouder zoekt uit op 
welke wijze en per wanneer de huurverhoging geëffec tueerd wordt en maakt inzichtelijk op 
welke wijze het raadsbesluit uitgelegd en uitgevoer d wordt.  
13-09 rapporten uit memo stand van zaken sociaal domein: de rapporten zijn toegezonden. Dit punt is 
afgehandeld 

5 Verordening incidentele subsidies ouderenbonden ( A-stuk) 

Conclusie voorzitter: de commissie adviseert de raa d dit stuk als hamerstuk in de 
raadsvergadering van 27 juni 2013 te behandelen. 

6 Vaststelling subsidie 2012 Stichting Welzijn Oude ren Heemstede (WOH) (C-stuk) 
Dit stuk is geagendeerd op verzoek van de VVD. 
 
Kernvraag VVD: 
Er wordt gesproken over het opstarten van een nieuwe activiteit: de verhuissamenwerking in 
samenwerking met Elan wonen. Kan er toegelicht worden wat deze verhuisservice inhoudt? Geldt 
daarvoor een inkomenseis? Er zijn namelijk ook veel private aanbieders voor verhuisservice in de 
markt. Is het de bedoeling dat WOH dit gaat overnemen? 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken 

Toezegging: de wethouder stuurt een toelichting ove r de verhuisservice met het vrijdagbericht 
mee. 

7 Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en Algem een Bestuur Paswerk 

Conclusie voorzitter: de wethouder heeft een memo t oegestuurd. Het onderwerp is daarmee 
voldoende behandeld. 

8 Terugkoppeling stand van zaken decentralisaties 

Conclusie voorzitter: de wethouder heeft een memo t oegestuurd. De volledige bijlagen worden 
alsnog toegestuurd door de griffie. Het onderwerp i s voldoende behandeld. 



10 Wat verder ter tafel komt 

Wethouder Botter maakt melding van een activiteit van de scholen van Heemstede in wandelbos 
Groenendaal op vrijdag 14 juli a.s. vanwege het 100-jarige bestaan van wandelbos Groenendaal. 

11 Sluiting: 

De voorzitter sluit de vergadering om 23u05. 
 
 
 


