
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst commissie Samenleving 

 
10 september 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. A.P. van der Have (HBB), Mw. J.H. 
Ruitenberg-Alphenaar (PvdA), Dhr. J.F. Leuven (GL), Dhr. P.H. van de Stadt (wethouder), Dhr. J. Botter (wethouder) en Dhr. A. 
Schumacher (Directeur Ruimte en Welzijn). 
Afgemeld: Dhr. R.M.F. Ates (HBB) 
 
VOORZITTER: Dhr. C.G.T.F.J. Leenders 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. W.J. Vrolijk-Gevaert 
  

1 Vaststellen agenda commissievergadering 10 september 2013 

Dhr. Ates heeft zich afgemeld en wordt vervangen door Mw. Van der Have (HBB) 

Conclusie voorzitter: de agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

2 Spreekrecht burgers 

Er hebben zich geen insprekers aangemeld. 

3 Benoeming bestuursleden Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland 

Conclusie voorzitter: Dit punt wordt als bespreekstuk in de raadsvergadering van  

26 september 2013 behandeld. 

4 Scenario's toekomst bibliotheek in Heemstede (B-stuk) 

Conclusie voorzitter: Dit onderwerp is voldoende besproken. De meerderheid van de 
commissie vraagt de wethouder om scenario drie verder uit te werken. De wethouder geeft in 
de commissievergadering van januari 2014 een tussentijdse rapportage in de vorm van een 
presentatie. Er komt een concreet uitgewerkte visie (A-stuk) ter behandeling in de commissie 
Samenleving, waarvan de uiterste realisatiedatum 1 januari 2015 is. 

Toezegging: de wethouder gaat na of de commerciële aanbieder van het bibliotheekwerk 
voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen en stuurt deze informatie vrijdag 13 september a.s. 
naar de commissieleden. 

5 Aanvraag subsidie verlichting voetbalveld Stichting Sportpark H.B.C. (B-stuk) 

Conclusie voorzitter: de commissie gaat akkoord met het voorstel en complimenteert het 
college over de weg die dit stuk heeft bewandeld. 

De wethouder geeft het verzoek van GroenLinks om duurzame verlichting aan te leggen voor wat 
betreft zuinigheid en functionaliteit door aan H.B.C. 



 

 

6 Bezuinigingen onderwijs (C-stuk) 

Dit stuk is geagendeerd op verzoek van de VVD en D66 

 
Kernvragen VVD: 
Is er een mogelijkheid om in het overleg met Sport Plaza, ter vervanging van schoolzwemlessen, te 
komen tot een vrijkaarten- systeem, waarmee ieder schoolzwemmend kind bijvoorbeeld 15 x per 
schooljaar gratis zou mogen gaan zwemmen?  
Ook zou te denken zijn om dit te geven aan kinderen van groep  
6-8. Ziet de wethouder hier mogelijkheden voor? 
 

Kernvragen D66: 

Kan de stand van zaken van het overleg met Sportplaza over de bezuinigingen op het 
schoolzwemmen worden gegeven? 

Kunnen de bezuinigen op het schoolzwemmen tot gevolg hebben dat het resultaat van Sportplaza 
gaat dalen en dit tekort weer aangevuld moet worden met extra subsidie? 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken 

7 Klantonderzoek Wmo 2012 (C-stuk) 

Dit stuk is geagendeerd op verzoek van D66 

Kernvraag D66: 

Welke aandachtspunten kunnen uit dit onderzoek worden opgepakt? Welke eventuele stappen 
worden er genomen? 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken 

8 Regionaal Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid 2013 en 2014 Zuid- en Midden-Kennemerland 
(C-stuk) 

Dit stuk is geagendeerd op verzoek van de VVD 

 

Kernvraag VVD: 

Hoeveel Heemsteedse jongeren zijn hierbij betrokken, en hoeveel daarvan hebben wel een 
startkwalificatie en hoeveel daarvan hebben dat niet? 

 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken 

9 Vaststelling subsidie 2012 Stichting CASCA (C-stuk) 

Dit stuk is geagendeerd op verzoek van de VVD 

 

Kernvragen VVD: 

Op blz. 21 van het activiteitenverslag staat als doelstelling ‘mensen in staat stellen om langer 
zelfstandig te blijven wonen’- Er lijkt een overlap te zijn met de doelstelling van WOH? Is er overleg 
tussen Casca en WOH hierover, zodat activiteiten niet dubbel gebeuren en er samengewerkt kan 
worden? 

Casca zegt dat de meeste bezoekers ook gebruik maken van andere gesubsidieerde voorzieningen, 
welke zijn dat dan? Zou daarmee samenwerking kunnen worden gezocht?  

Conclusie voorzitter: voldoende besproken 

10 Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Paswerk 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken 

11 Terugkoppeling stand van zaken decentralisaties 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken 



 

 

12 Actiepuntenlijst 

12-22 Evaluatierapport combinatiefunctionaris – komt in oktober 2013 

12-23 Kontext - wordt toegezonden met het aankomende vrijdagbericht. 

13-10 Het collegebesluit ‘beschikbaarstelling subsidie peuterspeelzalen 2
e
 helft 2013 en vergoeding 

kosten ingebruikneming nieuwe locaties’ is abusievelijk als D-stuk behandeld. Dit stuk wordt alsnog 
als C-stuk naar de commissie toegestuurd en kan voor de commissievergadering van 15 oktober 2013 
geagendeerd worden. 

13-11 specificatie overige lasten STOPOZ – de informatie is verzonden aan de raadsleden en 
daarmee afgehandeld. 

13-12 toelichting verhuisservice WOH – de informatie is verzonden aan de raadsleden en daarmee 
afgehandeld 

13 Wat verder ter tafel komt 

Mw. A.P. van der Have stelt een vraag over het lotingssysteem van de scholen.  

Toezegging: De wethouder geeft in de commissievergadering van 15 oktober 2013 meer 
informatie over het lotingssysteem van de scholen. 

14 Afsluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21u55. 

 
 
 


