
Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Samenleving

15 januari 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), mw. S.A. de Wit- van der 
Linden (CDA, dhr. J.F. Struijf (wethouder), mw. A.P. van der Have (wethouder), Mw. T. Goosens (Programmamanager sociaal domein), 
dhr. M. van der Zalm (directeur IASZ).

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

1 Opening en vaststellen agenda cie. Samenleving 15 januari 2019

Mw. Pameijer heeft zich afgemeld.
Dhr. Kramer schuift direct na de opening aan.

Pilot Raadslid in de wijk wordt toegevoegd aan de agenda en volgt na agendapunt 05 ontwikkeling 
sociaal domein incl. Paswerk en Regiorijder.
Bij agendapunt 05 ontwikkeling sociaal domein incl. Paswerk en Regiorijder worden de collegeberichten 
‘stand van zaken Kerklaan’ en ‘Veilig Thuis’ en de rapportage digipanel ter bespreking toegevoegd.

Met deze wijzigingen wordt de agenda vastgesteld. 

2 Spreekrecht burgers

Er zijn geen insprekers.

3 Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 
2016 (Paswerk) (A)

Conclusie van de voorzitter: Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling 
Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 2016 gaat als hamerpunt naar de raad.

4 Rapportage Sociaal Domein eerste halfjaar 2018 (Q1 en Q2 2018) (C)
De commissie stemt in met de beantwoording van technische vragen door mw. Goossens.

CDA informeert naar de terugkoppeling van het behalen van de beleidsdoelstellingen in de rapportage 
sociaal domein.

GL vraagt ernaar hoe de kanteling naar verloopt in het bijzonder bij Heemstroom.

Toezegging wethouder Struijf: Het college neemt in de volgende rapportage sociaal domein expliciet 
op in hoeverre de doelstellingen die zijn opgenomen in het beleidsplan sociaal domein en de begroting 
worden gehaald.

Toezegging wethouder Struijf: Wethouder Struijf gaat in gesprek met Heemstroom over de kanteling 
van de voorzieningen.

Conclusie van de voorzitter: voldoende besproken. 



5 Ontwikkelingen sociaal domein incl. Paswerk en RegioRijder

Mw. Hooij en dhr. Rocourt stellen vragen over de wachtlijsten bij Veilig Thuis en de daaruit 
voortvloeiende gevolgen.

Toezegging wethouder Struijf: Het college houdt de commissie op de hoogte van de ontwikkeling van 
de wachtlijsten bij Veilig Thuis en rapporteert de commissie over 15 weken of het oplossen van de 
wachtlijsten is geslaagd.

De commissie informeert naar de parkeerplaatsen die benodigd zijn voor het inzetten van het pand aan 
de Kerklaan.

Toezegging wethouder Struijf: Het college onderzoekt creatieve oplossing voor het parkeren bij het 
pand aan de Kerklaan, waaronder de mogelijkheden voor het wijzigen van de parkeernorm en 
informeert de commissie hierover.

Dhr. Kramer vraagt naar de plek van het digipanel in de participatiestrategie en de representativiteit 
van de deelnemers.

Mw. De Wit informeert naar de straatinterviews.

Wethouder Struijf informeert de commissie over:
- de nieuwe meer toegankelijke website van de intergemeentelijke afdeling sociale zaken,
- het onderzoek van de gemeente Haarlem en Zandvoort van het verruimen van de 

gemeenschappelijke regeling van Paswerk,
- de pilot om de Kobus in te zetten als buurtbus, die nooit van start is gegaan,
- over de aanbesteding van het leerlingenvervoer en RegioRijder.

Conclusie van de voorzitter: voldoende besproken.

6 Pilot raadslid in de wijk

Een meerderheid van de commissie heeft twijfels over het project raadslid in de wijk. De 
commissieleden bespreken het idee ‘De Raad in de wijk’ binnen hun fractie en het punt wordt 
geagendeerd voor de commissie Samenleving van februari 2019.

7 Actiepuntenlijst

De actiepunten 18-07, 18-08, 18-10, 18-12, 18-13 worden afgedaan als voorgesteld. 
Actiepunt 17-09 wordt afgedaan omdat de pilot met de buurtbus nooit is gestart.

8 Wat verder ter tafel komt

Mw. Van der Heijden informeert naar (financiële) ontwikkelingen in de jeugdzorg met name bij Parlan.

Dhr. Kramer stelt voor om participatie een vast agendapunt van de commissie Samenleving te maken. 
De commissie stemt ermee in.

Mw. Hooij uit haar zorg over het Wmo-vervoer naar aanleiding van opmerkingen die ontvangen zijn van 
cliënten.

Mw. Hooij geeft het college mee dat de fractie meer belang hecht aan a-, b-, c-stukken in plaats van 
collegeberichten. VVD zoekt een goede afhandelingswijze en stelt voor om het punt te bespreken in de 
agendacommissie. 

8 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.55 uur.


