
OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN B&W HEEMSTEDE 12 FEBRUARI 2021

Aanwezigheid

Reactie op Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland 2020 - 2050

Concept verwervingsstrategie Jeugdhulp

Discussienota financiële positie Heemstede (aanwending surplus algemene reserve)

AanwezigAanwezig

mr. A.C. Nienhuis , burgemeester
drs. A.P. van der Have , wethouder
drs. J.F. Struijf , wethouder
drs. N.F. Mulder , wethouder
H.W. de Vos , secretaris

Besluit B&W
De raad voor te stellen in te stemmen met de conceptbrief aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-
Kennemerland waarin, in navolging van de motie “Heemstede in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) – thema mobiliteit” en het
amendement “Bijdrage mobiliteitsfonds spoorverbetering Haarlem – Zandvoort”, de zienswijze van de raad gegeven wordt op de concept-
Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland 2020 – 2050.

Samenvatting
De stuurgroep van de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland heeft per brief het college gevraagd de
gemeenteraad te verzoeken een korte en duidelijke reactie te geven op de concept-Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland 2020 – 2050,
toegespitst op de vraag waar precies inhoudelijk het voorbehoud op de visie ligt (bijlage 1). 
Het college heeft een conceptbrief opgesteld met een overzicht van de punten waarop het voorbehoud op de visie door de gemeenteraad
van Heemstede is gemaakt en stuurt deze na besluit van de raad als zienswijze aan de stuurgroep (bijlage 2).

Portefeuillehouder N.F. MulderN.F. Mulder Publicatieniveau Actief Openbaar

Besluit B&W
1. In te stemmen met de Concept verwervingsstrategie Jeugdhulp Zuid-Kennemerland en 
IJmond.
2. Dit voorgenomen besluit voor te leggen aan de commissie Samenleving om haar zienswijze 
kenbaar te maken (B-stuk).

Samenvatting
De overeenkomsten voor jeugdhulp lopen af op 31 december 2021. Om te komen tot nieuwe overeenkomsten per 2022 is in regionaal
verband de “Concept Verwervingsstrategie jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond” opgesteld. Op basis van de definitieve
verwervingsstrategie (besluitvorming maart 2021) zal de inkoop van de jeugdhulp verder worden voorbereid.
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Motie frisse gezonde scholen

Besluit B&W
het collegebericht vast te stellen

Samenvatting
Het college heeft kennis genomen van bijgevoegde discussienota en stuurt het stuk ter bespreking door naar de raad.
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Besluit B&W
1. Neemt kennis van het resultaat van het overleg met de schoolbesturen over de ventilatieproblematiek.
2. Is voornemens een voorziening voor “ventilatie” aan de Verordening materiele en financiële gelijkstelling onderwijs Heemstede 2013 toe
te voegen.
3. Dit besluit voor te leggen aan de commissie Samenleving om over de uitvoering van de motie haar zienswijze kenbaar te maken (B-stuk)
en te verzoeken de motie hierbij af te doen.

Samenvatting
In de vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2020 is de motie Frisse gezonde scholen aangenomen. Het college heeft overleg
gehad met de schoolbesturen over de mogelijkheden de ventilatie in de gebouwen te verbeteren. Vooralsnog is er weinig animo onder de
besturen om in ventilatie te investeren. Een gemeentelijke subsidie zou deze bereidheid kunnen vergroten. Als de raad een subsidieregeling
steunt, zal het college deze gaan uitwerken.
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Deze besluitenlijst is vastgesteld.

Burgemeester en wethouders van Heemstede,
De secretaris,       De burgemeester,


