Besluitenlijst commissie Samenleving
8 september 2020

AANWEZIG: dhr. O.F. Lommerse (HBB) tot schorsing, mw. C.W. Havers (HBB), mw. J.C. Brouwers-Oosterbaan (VVD), dhr. A.M.
Kramer (VVD), mw. C.V. van der Hoff (D66), dhr. B. Verrips (GL) vanaf agendapunt 3, mw. S.A. de Wit- van der Linden (CDA), mw.
R.N. Pameijer (PvdA), dhr. J.F. Struijf (wethouder), en mw. T. Goosens (manager sociaal domein).
AFWEZIG: mw. S.L. van de Pieterman (HBB), dhr. J.J. Duinker (D66), mw. T.J.G. van der Heijden (GL)
VOORZITTER: mw. R.M. Timmer
COMMISSIEGRIFFIER: mw. E.B.C. van der Hoek

1

Opening en vaststellen agenda cie. Samenleving 8 september 2020
Agendapunt 5, Open House procedure ambulante jeugdhulp, is schriftelijk beantwoord en vervalt.
De gewijzigde agenda wordt vastgesteld.

2

Spreekrecht inwoners
Mw. J. Verbeek spreekt in over inclusie en protesteren en demonstreren bij de Bloemenhovenkliniek.

3

Lokale steun Kenter Jeugdhulp (A)
Conclusie van de voorzitter: De commissie is akkoord met het verstrekken van een eenmalige
bijdrage aan Kenter, wil de ontwikkeling bij de organisatie nauw volgen en wil een signaal
afgeven aan de minister over de knelpunten in de specialistische jeugdzorg.
Lokale steun Kenter Jeugdhulp gaat als hamerpunt naar de raad.
Toezegging wethouder Struijf: De wethouder brengt de vraag van de commissie, om een signaal af
te geven aan de minister over de knelpunten in de specialistische jeugdzorg, in in het regionaal
overleg en informeert de commissie over de uitkomsten.

4

Rapportage Sociaal Domein 2019 (Q1 t/m Q4) (C)
De commissie spreekt over de kansenongelijkheid bij kinderen en de inzet van mogelijke instrumenten
als huiswerkbegeleiding.
CDA vraagt naar een overzicht van de totaalbudgetten begroot en gerealiseerd in een volgende
rapportage.
PvdA vraagt naar gegevens over de uitstroom uit de bijstand
Conclusie van de voorzitter: voldoende besproken
Toezeggingen wethouder Struijf: De wethouder gaat in gesprek met de schooldirecteuren over
kansenongelijkheid bij kinderen en brengt de commissie op de hoogte van de uitkomsten.
Het college onderzoekt of het mogelijk is om de commissie een overzicht te verstrekken van de
uitstroom uit de bijstand naar leeftijd en duur.

5

Open House procedure ambulante jeugdhulp (C) VERVALLEN

6

Campagne #500kinderen op verzoek van D66
D66 vraagt steun voor de campagne #500 kinderen en om als gemeente ons uit te spreken voor de
opvang van alleenreizende kinderen die in Griekse vluchtelingen kampen verblijven.
De commissie spreekt haar steun uit voor de campagne #500 kinderen.
De wethouder informeert de commissie erover dat het college die ochtend ermee heeft ingestemd de
campagne # 500 kinderen te steunen.
Conclusie van de voorzitter: voldoende besproken.

7

Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Paswerk
Geen punten.

8

Ontwikkelingen participatie
Mw. Van der Hoff informeert de commissie over het meedenken van D66 en GL in het traject om te
komen tot een wegwijzer participatie.

9

Actiepuntenlijst
Actiepunt 20-09, de groenstrook een de Meerweg, wordt afgedaan.

10 Wat verder ter tafel komt
Dhr. Verrips informeert naar de 3e Tozo-regeling en het vangnet voor mensen die buiten de boot
dreigen te vallen.
Mw. Brouwers geeft mee dat het verzoek om mee te doen aan het digipanel vaak belandt in de spam.
Mw. De Wit vraagt of de gedupeerde van de toeslagenaffaire in Heemstede in beeld zijn.
11 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.17 uur.

