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Aanwezigheid

Aanwezigen
mr. A.C. Nienhuis , burgemeester
Dr. A.M.C.E. Stam , wethouder
Drs. A.H.A. Grummel , wethouder
Drs. S.A. de Wit-van der Linden , wethouder
Drs. S.A. Meerhoff , wethouder
H.W. de Vos , secretaris

Lijst stukken ter kennisneming en bezwaarschriften B&W 19-07-
2022

Besluit B&W

Stukken voor kennisgeving aan te nemen en bezwaarschrift in handen te stellen van de commissie voor bezwaarschriften

Samenvatting

Stukken voor kennisgeving aan te nemen en bezwaarschrift in handen te stellen van de commissie voor bezwaarschriften

Portefeuillehouder A.C. Nienhuis Publicatieniveau Actief Openbaar

Beslissing op bezwaar mededeling geen wijziging Aanwijzingsbesluit
APV

Besluit B&W

1. Het advies van de commissie voor bezwaarschriften over te nemen;
2. Het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren;
3. Het verzoek tot wijziging van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder c, van het Aanwijzingsbesluit APV, af te wijzen.

Samenvatting

Tegen een schriftelijke mededeling dat het bij de APV behorende Aanwijzingsbesluit (hondenverbodsgebied park Oude Slot)
niet wordt gewijzigd in 2022 is bezwaar gemaakt. De commissie voor bezwaarschriften heeft geadviseerd het bezwaar niet-
ontvankelijk te verklaren omdat tegen een mededeling geen bezwaar kan worden gemaakt. Het college neemt het advies van
de commissie voor bezwaarschriften over.
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BBV Kennisname van Jaarverslag Meerlanden
2021



Besluit B&W

1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2021 van De Meerlanden Holding N.V.;
2. Dit besluit ter kennisname te brengen van de commissie Ruimte (C-stuk).

Samenvatting

Het Jaarverslag 2021 van De Meerlanden Holding N.V. bestaat uit een Bestuursverslag en de Jaarrekening over het jaar 2021.
Een afschrift daarvan is verzonden aan het college van B&W.

Portefeuillehouder S.A. de Wit-van der Linden Publicatieniveau Actief Openbaar

Beantwoording schriftelijke vragen Huisvesting statushouders

Besluit B&W

het collegebericht vast te stellen

Samenvatting

Beantwoording schriftelijke vragen Huisvesting statushouders.
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Beantwoording vragen Heemsteeds standpunt veiligheidsberaad

Besluit B&W

het collegebericht vast te stellen

Samenvatting

Beantwoording van de vragen van het CDA over het Heemsteeds standpunt t.a.v. het Veiligheidsberaad.
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Financieel ontzorgen inburgeringsplichtigen

Besluit B&W

1. In te stemmen met het toepassen van maatwerk bij het financieel ontzorgen van inburgeringsplichtigen;
2. Het besluit ter kennisname te brengen van de commissie Samenleving (C-stuk).

Samenvatting

Met de inwerkingtreding van de Wet inburgering (Wi) is een nieuw artikel in de Participatiewet opgenomen. Hierin is bepaald dat
gemeenten voor een periode van zes maanden verantwoordelijk zijn voor de betaling van de vaste lasten van
inburgeringsplichtigen vanuit de uitkering. Het doel hiervan is schulden te voorkomen. Hierbij wordt echter voorbij gegaan aan
de doelstelling van de Wi om financiële zelfredzaamheid te bevorderen en maatwerk te bieden. Het college stemt in met het
toepassen van maatwerk bij het financieel ontzorgen van inburgeringsplichtigen.
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Besteding middelen Nationaal Programma
Onderwijs

Besluit B&W

1. Scholen en partners uit te nodigen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) incidenteel subsidie aan te
vragen voor interventies die als doel hebben achterstanden door corona in te halen;
2. Aanvragen om subsidie te honoreren voor zover deze vallen onder de bestedingsdoelen van het Ministerie van onderwijs,
cultuur en wetenschap, passen binnen de beleidsdoelen zoals vastgelegd in het Beleidsplan Sociaal Domein en het Lokaal
Preventieakkoord 2022-2024 en de beschikbare rijksvergoeding niet overschrijden;
3. € 50.000 van de NPO-middelen te reserveren voor inzet op de scholen door het Centrum voor Jeugd en Gezin;
4. € 76.500 van de NPO-middelen te reserveren voor regionale aanvragen in kader van de thuiszittersproblematiek en dit
bedrag aan de gemeente Haarlem over te maken;
5. 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

Gemeenten en scholen hebben voor het inhalen van achterstanden die door de coronacrisis zijn ontstaan geld van het rijk
ontvangen. De gemeente Heemstede ontvangt een eenmalige uitkering van € 510.176, --. De middelen mogen ingezet worden
tot en met schooljaar 2024/2025. Scholen en overige partners worden uitgenodigd om binnen de door het rijk vastgestelde
bestedingsdoelen een incidentele subsidieaanvraag in te dienen. Het college geeft met dit besluit uitvoering aan de motie van
de raad over de inzet van de coronagelden.
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Deze besluitenlijst is vastgesteld.
Burgemeester en wethouders van

Heemstede,
De secretaris, De burgemeester,


