
Besluitenlijst commissie Samenleving

7 mei 2019

AANWEZIG: dhr. O.F. Lommerse (HBB), mw. S.L. van de Pieterman (HBB), mw. C.W. Havers (HBB), mw. H.M.A. Hooij (VVD), dhr. 
A.M. Kramer (VVD), mw. A.M.C.E. Stam (VVD), dhr. A.P.A.F. Rocourt (D66), mw. T.J.G. van der Heijden (GL) (tot 22.50u), mw. S.A. de 
Wit- van der Linden (CDA), mw. R.N. Pameijer (PvdA), mw. A.C. Nienhuis (burgemeester), dhr. J.F. Struijf (wethouder), mw. A.P. van 
der Have (wethouder), mw. T. Goosens (programmamanager Sociaal Domein), dhr. B. Lanser (senior beleidsmedewerker Welzijn), mw. 
M. Ettema (stafmedewerker IASZ), mw. M. Boor (programma manager participatie).

VOORZITTER: dhr. B. Verrips
COMMISSIEGRIFFIER: mw. E.B.C. van der Hoek
 

1 Opening en vaststellen agenda cie. Samenleving 7 mei 2019

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2 Spreekrecht inwoners

Er zijn geen insprekers.

3 Vervanging toplaag MHC Alliance (A)

De commissie spreekt onder meer over de duurzaamheid van een waterveld, het onderzoek naar de 
blaashal en de investering.

Conclusie van de voorzitter: Vervanging toplaag MHC Alliance gaat als hamerpunt naar de raad.

Toezegging wethouder Struijf: Het college koppelt schriftelijk aan de commissie terug wat het effect 
is van de extra investering, voor de aanleg van een waterveld en de blaashal, op het 
weerstandsvermogen.

4 Ontwerpbegroting 2020 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) (A)
Dhr. Boon, directeur Paswerk, beantwoordt technische vragen met instemming van de commissie.

Conclusie van de voorzitter: Ontwerpbegroting 2020 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland  
gaat als hamerpunt naar de raad.

5 Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI): speerpunt Social Return On Investment (SROI) (A)
Mw. Ettema beantwoordt technische vragen met instemming van de commissie.

De commissie bespreekt onder meer over in hoeverre de gemeente zelf voldoet aan de voorwaarden 
van SROI, over het onderbrengen van de werkzaamheden bij Haarlem en de middelen.

Conclusie van de voorzitter: Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI): speerpunt Social 
Return On Investment gaat als hamerpunt naar de raad.

Toezegging wethouder Struijf: Het college informeert de commissie schriftelijk over het loondeel van 
medewerkers van de gemeente met een achterstand tot de arbeidsmarkt.



6 Zienswijze Ontwerpbegroting GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West-
Kennemerland (A)

De commissie geeft de wethouder mee om de gegevens over het aantal schoolverzuimers en 
voortijdig schoolverlaters en de ontwikkelingen hierin toe te voegen aan een volgende voorstel over de 
begroting van de gemeenschappelijke regeling.

Conclusie van de voorzitter: Zienswijze Ontwerpbegroting GR Schoolverzuim en Voortijdig 
Schoolverlaten West-Kennemerland gaat als hamerpunt naar de raad.

Agendapunt 8 wordt naar voren geschoven.

8 Lokale inclusie agenda personen met een handicap

D66 stelt voor het manifest Lokale inclusie agenda mede te ondertekenen.
De commissie staat positief tegenover het voorstel tot onderteken en heeft nog vragen over de 
voorwaarden waaraan de gemeente moet voldoen, de uitvoerbaarheid en het voorkomen van 
dubbelingen.

Toezegging wethouder Struijf: het college komt in september met een voorstel richting de 
commissie over de lokale inclusie agenda. (lange termijn agenda)

7 Planning Nota Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2023 (B)

De commissie spreekt onder andere over de speerpunten zoals die besproken zijn in de commissie 
Middelen van november 2018, het advies uit het rapport van de rekenkamercommissie, inbraken en 
ondermijning.

Conclusie van de voorzitter: De commissie gaat akkoord met de planning om te komen tot een 
integraal veiligheidsbeleid.

Toezegging burgemeester: De burgemeester  stuurt de commissie 
- het collegebericht met een reactie op het rapport van de rekenkamercommissie (actiepunt) en 
- de publieksversie van het ondermijningsbeeld als deze beschikbaar komt (lange termijn agenda).

9 Ontwikkelingen Sociaal Domein inclusief Paswerk en RegioRijder

Wethouder Struijf informeert de commissie over diverse onderwerpen waaronder: 
- de gunning van de aanbesteding van Regiorijder, 
- de startbijeenkomst sociaal domein van 6 mei jl.
- het advies van de schoolbesturen over spreiding van de schooltijden.

Mw. Van der Heijden uit haar zorg over de tekorten bij jeugdzorg bij andere gemeenten.

Conclusie van de voorzitter: voldoende besproken.

10 Ontwikkelingen participatie

Wethouder Van der Have blikt terug op de vervolgbijeenkomst participatie van 8 april jl., informeert de 
commissie over het vervolgproces en geeft een impressie van de uitkomsten van de straatinterviews 
(actiepunt 19-10).

Wethouder Van der Have wil komende juni met een voorstel komen met kaders voor de inzet van 
middelen uit het ‘oude participatiepotje’. (lange termijn agenda)
De commissie gaat hiermee akkoord. 

Conclusie van de voorzitter: voldoende besproken.



11 Actiepuntenlijst

Actiepunt 18-09, Voorschoolse voorzieningen peuters, wordt gepland voor eind van het jaar.

Wethouder Struijf geeft een terugkoppeling over het oplossen van de wachtlijsten bij Veilig Thuis, 
actiepunt 19-03. 
Veilig Thuis krijgt een plek bij het vaste agendapunt ontwikkelingen Sociaal Domein inclusief Paswerk 
en Regiorijder. Het actiepunt wordt van de lijst gehaald.

De burgemeester geeft een terugkoppeling bij actiepunt 19-07, stemmen met een beperking, waarna 
het punt wordt afgedaan.

Actiepunt 19-08, overzicht bouwontwikkelingen fase 1 integraal huisvestingsplan, wordt afgedaan. Het 
volgende overzicht wordt uitgewerkt en aan de commissie gestuurd na behandeling van de kadernota 
2020. 
Mw. Hooij en mw. De Wit geven de wethouder een aantal punten mee waaronder de aanpassing van 
de Bronstee mavo, opname van de kinderopvang in het IHP en school in de wijk

12 Wat verder ter tafel komt

Mw. De Wit vraagt hoe verwarde personen een plek krijgen in de Algemene plaatselijke verordening.

Mw. Hooij informeert naar de veiligheid voor de gezondheid en het afzetten met een lint bij het 
opruimen van asbest uit een pand op de Binnenweg.

13 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur.


