
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst commissie Samenleving 

 
10 december 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), ), Mw. 
A.P. van der Have (HBB), Dhr. J.F. Leuven (GL), 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. E.B.C. van der Hoek 
  

 
 
 

1 Agenda 

 
Dhr. Ates heeft zich afgemeld. Mw. van der Have (HBB) vervangt hem.  

Conclusie van de voorzitter: Agendapunt 3 vervalt. Met deze wijziging wordt de agenda  
vastgesteld. 

 

2 Spreekrecht burgers 

 

Mw. Carla Geurts van peuterspeelzaal ’t Meerlnest en dhr. Sjaak Struijf, directeur van Casca, 
hebben zich als inspreker aangemeld bij agendapunt 4: ‘Verordening Peuterwerk Heemstede’. 

 

3 Toelichting kadernotitie Jeugdzorg en AWBZ   VERVALLEN 

 

4 Verordening peuterwerk Heemstede 2013 (A-stuk) 

 
Tijdens de 2e termijn wordt de vergadering 5 minuten geschorst. 
 
Conclusie van de voorzitter: Verordening Peuterwerk Heemstede gaat als bespreekstuk 
naar de raad van 18 december 2013. 

Toezegging: De wethouder nodigt alle betrokken partijen uit voor een gesprek en zal 
proberen een aantal pijnpunten weg te nemen. Leidend voor het gesprek zijn de stukken 
zoals deze nu voorliggen. De wethouder stuurt de raadsleden uiterlijk maandag 16 
december 2013 een notitie waarin een impressie van het gesprek wordt gegeven en waarin 
aanvullend gemaakte afspraken zijn opgenomen. Mogelijke wijzigingen in de verordening 
worden duidelijk geaccentueerd weergegeven. 

 



 

 

5 Toekomstscenario's Gemeenschappelijke Regeling Zuid-Kennemerland (Paswerk) (B-stuk) 

 
Conclusie van de voorzitter: Dit onderwerp is voldoende besproken. Een meerderheid van 
de commissie spreekt zijn voorkeur uit voor scenario vier en kiest voor 
samenwerkingsvorm vier of vijf. De keuze voor de samenwerkingsvorm vier of vijf is 
afhankelijk van de bedrijfseconomische en fiscale implicaties. 
 
De PVDA geeft de voorkeur aan scenario 2. 

GL wijst alle scenario’s af omdat ze uitgaan van een Gemeenschappelijke Regeling. De 
partij pleit voor een publiek-private samenwerkingsvorm. 

 

Toezegging: De wethouder brengt de voorkeur van de meerderheid van de commissie in 
tijdens het DB van Paswerk en komt voor de definitieve besluitvorming terug bij de 
commissie. 

 

6 Toekomst Bibliotheekwerk in Heemstede (C-stuk) 

Conclusie van de voorzitter: Dit onderwerp is voldoende besproken. 

 

7 Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Paswerk 

Conclusie van de voorzitter: Dit onderwerp is voldoende besproken. 

 

8 Terugkoppeling stand van zaken decentralisaties 

Conclusie van de voorzitter: Dit onderwerp is voldoende besproken. 

 

9 Actiepuntenlijst 

 
13-15 Subsidie verlichting H.B.C. – de subsidie wordt verstrekt eerst na toekenning van de 
vergunning voor de verlichting. 
13-16 Scenario’s Paswerk - aan de orde geweest bij agendapunt 5 en afgehandeld. 
13-18 Gewichten leerlingen - de informatie is toegezonden en het punt afgehandeld. 
13-19 Overlast sportpark – De wethouder stuurt een notitie over de overlast op het sportpark na 
het afsluiten van het hek en de effectiviteit van de afspraken over het sluiten van het hek. 

 

10 Wat verder ter tafel komt 

 
Geen opmerkingen. 

 

11 Sluiting 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.17 uur. 

 
 
 


