
Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Samenleving

14 juni 2022

AANWEZIG: mw. V.M. Storm van 's Gravesande-Penn (VVD), dhr. Y. Bonnema (VVD), dhr. J.J. Duinker (HBB), mw. A.M. Apswoude 
(HBB), dhr. T.J. Zwijnenburg (D66), mw. T.J.G. van der Heijden (GroenLinks), dhr. S.J.P. van der Weijden (CDA), mw. R.N. Pameijer 
(PvdA), mw. A.C. Nienhuis (burgemeester), dhr. S.A. Meerhoff (wethouder),  mw. A.H.A. Grummel (wethouder), dhr. M. van der Zalm 
(plv. manager sociaal domein), mw. A. Jonges (sr. beleidsmederwerker sociaal domein), dhr. B. Lanser (sr. beleidsmederwerker sociaal 
domein), mw. J. Jacobs (sr. beleidsmederwerker sociaal domein).

AFWEZIG: mw. M. Derks (D66)

VOORZITTER: mw. A.P. van der Have
COMMISSIEGRIFFIER: mw. E.B.C. van der Hoek
 

1 Opening en vaststellen agenda commissie Samenleving 14 juni 2022

De commissie behandelt agendapunt 7, Investeringssubsidie Koninklijke Roei- en Zeilvereniging 
(KR&ZV) Het Spaarne, voor agenda gewijzigde agendapunt 3 en stelt de gewijzigde agenda vast.

2 Spreekrecht inwoners

Mw. Paula Knape, voorzitter van de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging Het Spaarne, heeft zich 
aangemeld als inspreker voor agendapunt 7, Investeringssubsidie Koninklijke Roei- en Zeilvereniging 
Het Spaarne.

7 Investeringssubsidie Koninklijke Roei- en Zeilvereniging (KR&ZV) Het Spaarne (B)
Mw. Paula Knape spreekt in.

HBB geeft de suggestie mee om het gebouw van de roeivereniging open te stellen voor bredere 
activiteiten buiten de roeivereniging.

Conclusie van de voorzitter: De commissie is akkoord met het verlenen investeringssubsidie aan 
Koninklijke Roei- en Zeilvereniging Het Spaarne.

3 Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-
Kennemerland (t/m 2021 Paswerk) en ontwerpbegroting 2023 Gemeenschappelijke Regeling 
Spaarne Werkt (A)
Dhr. Wouter Mooijekind, financieel directeur van Spaarne Werkt, beantwoordt technische vragen.

De commissie uit haar zorgen over financiële tekorten bij ‘Beschut werk’.

Conclusie van de voorzitter: De commissie geeft een positieve zienswijze op de ontwerpbegroting 
2023 Gemeenschappelijke Regeling Spaarne Werkt en stuurt het stuk als hamerpunt door naar 
de raad.
Toezegging wethouder Meerhoff: Het college onderzoekt hoe de commissie geïnformeerd kan 
worden over het plan van aanpak voor het wegwerken van het tekort bij ‘Beschut werk’.



4 Verlenen borgstelling Atheneum College Hageveld (A)

PvdA geeft de suggestie mee voor een bredere openstelling en/of medegebruik van het schoolgebouw.

Conclusie van de voorzitter: De commissie uit geen bedenkingen tegen het voornemen van het 
college om borg te staan voor de lening van Hageveld en stuurt het stuk als hamerpunt naar de 
raad.

5 Benoeming lid raad van toezicht Stichting openbaar primair onderwijs ZuidKennemerland en 
goedkeuring statutenwijziging (A)

VVD stelt voor om meer informatie te verstrekken over het kandidaatlid voor de raad van toezicht 
waaronder de motivatie om lid te worden.
De commissie geeft de suggestie mee om een kader op te stellen waarbinnen de leden van de raad 
van toezicht geworven kunnen worden om zo de diversiteit van de leden in de raad te waarborgen.

Conclusie van de voorzitter: De commissie stemt in met de wijziging van de statuten van Stichting 
openbaar primair onderwijs ZuidKennemerland en stuurt het stuk als bespreekpunt naar de 
raad, die het lid van de raad van toezicht kan benoemen door middel van stemming.

6 Jaarverslag 2021 en begroting 2023 Veiligheidsregio Kennemerland (A)

De commissie bespreekt de (on)leesbaarheid van de documenten, de gemeentelijke bijdrage en de 
bevoegdheden van de Veiligheidsregio Kennemerland.

Conclusie van de voorzitter: De commissie gaat akkoord met de door het college voorbereide 
zienswijze op het Jaarverslag 2021 en begroting 2023 van de Veiligheidsregio Kennemerland en 
stuurt het stuk als hamerpunt naar de raad.

8 Vaststellen Jaarverslag kinderopvang 2021 (C)

Conclusie van de voorzitter: Het jaarverslag kinderopvang 2021 is voldoende besproken.

9 Rekenkameronderzoek Jeugd en de Nieuwe route

Conclusie van de voorzitter: De commissie heeft kennis kunnen nemen van de aanbevelingen uit 
het rekenkameronderzoek, de reactie van het college op de aanbevelingen, hoe het college de 
aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek denkt uit te voeren en wil zich via de 
agendacommissie beraden op het vervolgproces. 

Punten die worden meegegeven aan de agendacommissie zijn:
- Is kennis nemen van het rekenkameronderzoek en het monitoren van de uitvoering door het college 

voldoende?
- Verdient het Rekenkameronderzoek Jeugd en de ‘Nieuwe Route’ een verdere bespreking in de 

raad met eventueel ter ondersteuning van de bespreking een raadsvoorstel.
- Wil de raad een vaste werkwijze afspreken over hoe om te gaan met de aanbevelingen uit het 

jaarlijkse grote en kleine onderzoek van de Rekenkamer en de rol heeft de Rekenkamer hierin?



10 Rekenkameronderzoek Toegankelijkheid

De commissie geeft het college mee om inwoners met een levenslange beperking of chronische ziekte 
pro-actief te benaderen en een duidelijke, minder versnipperde, werkwijze te hanteren ten aanzien van 
voorstellen die gevolgen voor hen kunnen hebben.

Conclusie van de voorzitter: De commissie heeft kennis genomen van het onderzoek. 
De commissie vraagt de agendacommissie mee te denken over het vervolgproces voor 
behandeling van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek.

11 Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Spaarne Werkt

De commissie evalueert met het college kort de waarde van het vaste agendapunt ontwikkelingen 
sociaal domein.

Conclusie van de voorzitter: Het in stand houden van vaste agendapunten is onderwerp van 
gesprek over de samenwerking tussen college en raad dat gevoerd gaat worden.

12 Actiepuntenlijst

Actiepunt 21-06, voormalig Postkantoor, wordt afgedaan en vervangen door een nieuw actiepunt: Het 
college informeert de commissie over de afwikkeling van de bezwaarprocedure over de 
monumentenstatus van het voormalig Postkantoor.
Actiepunt 22-02, kostendelernorm inwonende jongeren, wordt afgedaan.

13 Wat verder ter tafel komt

Mw. Apswoude informeert naar de openbaarheid van de bijeenkomst van de Quick Scan Lokale 
Democratie en de wijze van aanmelding via e-mail.
Mw. Pameijer en mw. Storm van ’s Gravesande vragen naar de (school)activiteiten voor kinderen van 
Oekraïense vluchtelingen en verzoeken het college met regelmaat de raad te berichten over de 
ontwikkelingen.

13 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22:20 uur.


