
Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Samenleving

2 april 2019

AANWEZIG: dhr. O.F. Lommerse (HBB), mw. S.L. van de Pieterman (HBB), mw. C.W. Havers (HBB), mw. H.M.A. Hooij (VVD), dhr. 
A.M. Kramer (VVD), mw. A.M.C.E. Stam (VVD), dhr. A.P.A.F. Rocourt (D66), dhr. E. de Zeeuw (GL), dhr. O.J. Boeder (CDA), mw. R.N. 
Pameijer (PvdA), dhr. J.F. Struijf (wethouder), mw. A.P. van der Have (wethouder), mw. C. Heemskerk (stafmedewerker IASZ), mw. M. 
Ettema (stafmedewerker IASZ), mw. T. Goossens (programmamanager participatie).

AFWEZIG: mw. T.J.G. van der Heijden (GL), mw. S.A. de Wit- van der Linden (CDA)

VOORZITTER: dhr. B. Verrips
COMMISSIEGRIFFIER: mw. E.B.C. van der Hoek
 

1 Opening en vaststellen agenda cie. Samenleving 2 april 2019

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2 Spreekrecht inwoners

Er zijn geen insprekers.

3 Onderzoek deelname Participatiebedrijf

De commissie heeft vragen over onder meer de resultaten van het onderzoek naar een 
participatiebedrijf uit 2018, verplichtingen die voortvloeien uit het meedoen aan het komende onderzoek 
en de gevolgen voor de Heemsteedse inbreng bij het niet meedoen aan het onderzoek en wil deze 
antwoorden betrekken bij de besluitvorming over deelname.

Conclusie van de voorzitter: voor deze avond voldoende besproken.

Toezegging wethouder Struijf: De wethouder informeert bij zijn collega in Haarlem wat de status is 
van de antwoorden uit het eerste onderzoek naar een participatiebedrijf uit 2018 en de meerwaarde van 
het uitnodigen van andere gemeente om mee te doen aan het participatiebedrijf en komt met een nieuw 
voorstel richting de commissie.

4 Uitvoeringsprogramma re-integratiebeleid 2019 Heemstede
Mw. Heemskerk beantwoordt technische vragen met instemming van de commissie.

Conclusie van de voorzitter: de commissie is akkoord met de samenwerking met ‘Het Netwerken’ 
om de doelgroep werkeloze 45-plussers intensiever te begeleiden naar werk en doet de motie 
Baanbreker af.

5 Eenmalige emancipatieprijs Heemstede

Conclusie van de voorzitter: De commissie doet de motie ‘Viering 100 jaar vrouwenkiesrecht’ af.

Toezegging wethouder Struijf: De wethouder brengt de suggestie van de commissie over om mogelijk 
ook mannen een plek te geven in de jury voor de emancipatieprijs.



6 Ontwikkelingen Sociaal Domein incl. Paswerk en RegioRijder

Wethouder Struijf informeert de commissie over de stand van zaken tweemaandelijks overzicht 
integraal huisvestingsplan, de behandeling van de jaarstukken Paswerk en GR schoolverzuim, het 
verhuur van het pand aan de Lieve de Keylaan voor 2 jaar en de ontvangst vergunningsaanvraag 
bovenverdieping kinderdagverblijf Camplaan.

Dhr. Boeder informeert naar de opvang van ‘verwarde personen’.

Mw. Havers vraagt om na het bezoek aan Bronstee mavo ook andere scholen te bezoeken. De griffie 
gaat ermee aan de slag.

De commissie gaat in op de uitnodiging van de commissie Samenleving van Haarlem voor een 
gezamenlijke raadsinformatiebijeenkomst maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

7 Ontwikkelingen participatie

Dhr. Kramer, dhr. De Zeeuw en dhr. Rocourt over de bijeenkomst en de vervolgbijeenkomst 
ontwikkelprogramma participatie en Ede doet. Ede doet wordt besproken als er een voorstel naar de 
commissie komt.

Dhr. Boeder vraagt naar de uitkomsten van de interviews van het college in de wijk. 
Toezegging wethouder Struijf: Het college stuurt de commissie de uitkomsten van de straatinterviews 
die betrekking hebben op participatie van inwoners.

8 Actiepuntenlijst

Wethouder Struijf geeft een update over de gesprekken met ondernemers over openbare toiletten in 
winkelgebieden, actiepunt 18-05.

Mw. Hooij informeert naar de verwachte datum van het tweemaandelijkse overzicht integraal 
huisvestingsplan, actiepunt 19-08.

9 Wat verder ter tafel komt

Mw. Hooij constateert dat de reactie van de wethouder op het persbericht over de blaashal van MHC 
Alliance ontbreek op de lijst van conclusies en toezeggingen van de commissie van maart.

Dhr. Lommerse doet een suggestie over het gebruik van de app ‘hoge nood’.

Dhr. Lommerse meldt dat de op de kaart aangeven stemlokaal in Rivierenbuurt bij aankomst gesloten 
bleek waardoor de mensen 250m verder moesten lopen, in het kader van actiepunt 19-07: stemmen 
met een beperking.

10 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur.


