
Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Samenleving

7 februari 2023

AANGWEZIG: mw. V.M. Storm van 's Gravesande-Penn (VVD), dhr. J. Wulfers (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), dhr. C.M. Vidal Queta 
(PvdA), dhr. S.A. Meerhoff (wethouder), mw. S.A.de Wit-van der Linden (wethouder), mw. T. Goosens (manager 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 7 februari 2023

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld,

2 Spreekrecht inwoners

Charissa Piers, leerling van de HBM, heeft zich aangemeld als inspreker voor agendapunt 3, Voorstel 
aanpak menstruatiearmoede.

3 Voorstel aanpak menstruatiearmoede (motie)
Charissa Piers spreekt in.

Conclusie van de voorzitter: De commissie is akkoord met de uitvoering van de motie aanpak 
menstruatiearmoede en doet de motie af.

4 Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Spaarne werkt

Dhr. Meerhoff informeert de commissie over deelname aan het onderzoek houdbaarheid Jeugdzorg/ 
Wmo, de verschuiving leeftijdsgrens kostendelernorm en de uitvoering van het programma 
energiearmoede. Hij doet een oproep aan inwoners om mee te denken over het regenboogbeleid.
Mw. De Wit informeert de commissie over het afschalen van de testlocatie Corona en over het integraal 
zorgakkoord en het kantelen van het denken over zorg.

5 Regionale samenwerking

Het punt is vervallen.

6 Voortgang opvangplekken vluchtelingen en statushouders

Mw. Storm vraagt naar de mogelijkheid van woningcoöperaties om meer statushouders te huisvesten 
en de gevolgen voor de opvanglocaties en het plaatsen van woonunits.

Mw. Van der Heijden informeert naar het besluitvormingsproces voor de opvang in woonunits (spoor 3).



7 Actiepuntenlijst

Actiepunt 23-03 Mail inwoners Constantijn Huygenlaan wordt afgedaan. De informatie is ontvangen.
Actiepunt 23-02 Stapeling woonunits op kleine locaties voor opvang wordt na een toelichting door het 
college afgedaan.
Actiepunt 22-08, besteding Reserve crisis- en noodopvang wordt doorgeschoven naar mei.

8 Wat verder ter tafel komt

Mw. Van der Heijden informeert naar het posters plakken voor de verkiezingen.

9 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur.


