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1 Opening en vaststellen agenda commissie Samenleving 12 januari 2021

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2 Spreekrecht inwoners

Dhr. Paul Hooftman, voorzitter van de gemeenschappelijke ondernemingsraad van Paswerk, heeft 
zich aangemeld als inspreker voor agendapunt 3, Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland.

Dhr. Olivier Stulp, bestuurslid van basisschool De Evenaar, heeft zich aangemeld als inspreker voor 
agendapunt 4, Beschikbaar stellen krediet uitbreiding basisschool De Evenaar.

3 Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland (A)
Dhr. Paul Hooftman spreekt in en nodigt de commissie uit voor een werkbezoek.

Conclusie van de voorzitter: Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland gaat als bespreekpunt naar 
de raad op verzoek van CDA.
CDA laat zich nader informeren over de doelgroep die gebruik maakt van Werkdag en het Buurtbedrijf 
in relatie tot het Participatiebedrijf.

Toezegging wethouder Struijf: Het college informeert de commissie over de stand van zaken van 
de bedrijfsmatige dagbesteding bij Werkdag en Buurtbedrijf voordat de commissie spreekt 
over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling van Paswerk.

4 Beschikbaar stellen krediet uitbreiding basisschool De Evenaar (A)
Dhr. Olivier Stulp spreekt in.

Conclusie van de voorzitter: Beschikbaar stellen krediet uitbreiding basisschool De Evenaar gaat 
als bespreekpunt naar de raad.
De raad gaat erover in gesprek of de gemeente meer wil bijdragen in de kosten van de 
uitbreiding van De Evenaar dan de wettelijke vastgestelde bedragen.
HBB wint verdere informatie in over de (bouwkundige) risico’s van de uitbreiding.



5 Wensen en bedenkingen deelname Werkgeversvereniging Samenwerkende 
Veiligheidsregio's (A)

Conclusie van de voorzitter: Wensen en bedenkingen deelname Werkgeversvereniging 
Samenwerkende Veiligheidsregio's (A) gaat als hamerpunt naar de raad.

6 Onderbrengen Wmo loket Bloemendaal bij de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken 
Bloemendaal en Heemstede (IASZ) (C)

Conclusie van de voorzitter: voldoende besproken.

7 Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Paswerk

Mw. De Wit vraagt naar de toename van het aantal bijstandsgerechtigden naar aanleiding van een 
artikel in De Heemsteder.

Wethouder Struijf informeert de commissie over een klein budget dat beschikbaar is gesteld voor de 
gedupeerden van de toeslagen affaire in Heemstede.

8 Actiepuntenlijst

Actiepunt 20-17, Beleidsplan schuldhulpverlening, wordt afgedaan.

9 Wat verder ter tafel komt

Dhr. Duinker informeert naar de ventilatie van de schoolgebouwen en de gesprekken hierover met de 
scholen.

Mw. Pameijer stelt voor om één van de volgende commissies ‘vuurwerk’ te behandelen en de aanzet 
voor een brede maatschappelijke discussie te bespreken. 
De commissie stemt in met de agendering die verder wordt besproken in de agendacommissie.
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De voorzitter sluit de vergadering om 22.29 uur.


