Besluitenlijst commissie Samenleving
20 oktober 2020

AANWEZIG: mw. S.L. van de Pieterman (HBB), mw. C.W. Havers (HBB), mw. J.C. Brouwers-Oosterbaan (VVD), dhr. A.M. Kramer
(VVD) (5 min. later), dhr. J.J. Duinker (D66), mw. T.J.G. van der Heijden (GL), mw. S.A. de Wit- van der Linden (CDA), mw. R.N.
Pameijer (PvdA), mw. A.C. Nienhuis (burgemeester), dhr. J.F. Struijf (wethouder).
AFWEZIG: dhr. O.F. Lommerse (HBB)
VOORZITTER: mw. R.M. Timmer
COMMISSIEGRIFFIER: mw. E.B.C. van der Hoek

1

Opening en vaststellen agenda commissie Samenleving 20 oktober 2020
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

Spreekrecht inwoners
Mw. Shirley van Groenendael, directeur bij gaming & entertainment, heeft zich aangemeld als inspreker
voor agendapunt 4, verordening speelautomaten.

3

Onderzoek succesfactoren Sociaal Domein Heemstede
Mw. Dana Teengs van stichting Rijk geeft een presentatie over het onderzoek.

Conclusie van de voorzitter: voldoende besproken.
4

Vaststellen Verordening speelautomaten Heemstede 2020
Mw. Shirley van Groenendael spreekt in.

Conclusie van de voorzitter: De commissie is akkoord met de herziening van de verordening
speelautomaten. Verordening speelautomaten Heemstede 2020 gaat als hamerpunt naar de raad.
5

Regionale Corona Impact Monitor, editie augustus 2020
Toezegging burgemeester: De burgemeester stuurt de commissie de uitkomsten van een Wobverzoek over handhaving waarin alle gemeenten in Nederland zijn opgenomen.
Conclusie van de voorzitter: voldoende besproken.

6

Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Paswerk
Wethouder Struijf informeert de commissie onder andere over het e-game evenement voor jongeren, de
andere opzet van de dag van de mantelzorg en de donatie van mondkapjes aan de voedselbank door
ondernemers.
Wethouder Struijf beantwoordt op verzoek van dhr. Duinker de schriftelijke vragen van D66 over de
ventilatie in scholen. De wethouder brengt de regeling van het rijk over ventilatie van scholen opnieuw
onder de aandacht in het directeurenoverleg.
Conclusie van de voorzitter: voldoende besproken.

7

Ontwikkelingen participatie
Geen punten.

8

Actiepuntenlijst
Wethouder Struijf geeft een terugkoppeling uit het regionaal overleg over het afgeven van signalen aan
de minister over knelpunten bij specialistische jeugdzorg, actiepunt 20-10.
De burgemeester informeert de commissie over de publicatie van de handhaving in 2019 na de
inspectie van De Kindervilla, naar aanleiding van het vragenuur in de raad van 24 september 2020.
De actiepunten 20-06 Stimuleringsbudget inwoners- en of buurtinitiatieven, 20-12 Uitstroom uit de
bijstand, 20-13 Digipanel over vuurwerk en 20-10 Lokale ondersteuning Kenter Jeugdhulp worden
afgedaan.

9

Wat verder ter tafel komt
Mw. Van de Pieterman vraagt naar de folders over de regelingen in het minimabeleid die in het raadhuis
worden aangeboden.

10 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.11 uur.

