
Agenda commissie Samenleving

715213

Voorlopig

De voorzitter van de raadscommissie Samenleving roept de leden van de raadscommissie Samenleving op 
tot het houden van een openbare vergadering op dinsdag 2 april 2019 om 20.00 uur in het Raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1 te Heemstede.

De voorlopige agenda luidt als volgt: portefeuillehouder

1 Opening en vaststellen agenda cie. Samenleving 2 april 2019

2 Spreekrecht inwoners

Er bestaat voor burgers de gelegenheid het woord te voeren over alle tot het 
werkterrein van de commissie behorende onderwerpen. Burgers die het woord 
willen voeren krijgen spreektijd waarna discussie met de commissie mogelijk is. 
Het moment van inspreken, de tijdsduur en de mogelijkheid van discussie worden 
bepaald door de voorzitter.

B-stukken
(Dit zijn collegebesluiten die aan de commissie worden voorgelegd om deze in de gelegenheid 
te stellen haar zienswijze kenbaar te maken. De raad hoeft hier niet over te besluiten)

3 Onderzoek deelname Participatiebedrijf

Afgelopen jaar is nader onderzoek gedaan naar een ‘Participatiebedrijf’. Hoewel 
het onderzoek nog niet is afgerond, zijn er nieuwe ontwikkelingen. Waar het 
Participatiebedrijf is begonnen als een Haarlems initiatief, zijn de regiogemeenten 
nu expliciet uitgenodigd om als eigenaar deel te nemen aan het Participatiebedrijf.

Struijf

4 Uitvoeringsprogramma re-integratiebeleid 2019 Heemstede

Jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld. Het programma bevat de 
uitgangspunten voor de uitvoering, de doelgroepen van de Participatiewet en de 
voorzieningen die in 2019 voor deze doelgroepen worden aangeboden. Het 
uitvoeringsprogramma geeft inzicht in de wijze waarop de gemeente Heemstede 
recht kan doen aan de geformuleerde uitgangspunten en hoe het 
ondersteuningsaanbod re-integratie zo goed en efficiënt mogelijk kan worden 
ingezet voor onze cliënten.

Struijf

5 Eenmalige emancipatieprijs Heemstede

In dit collegebesluit stelt het college het Reglement Annie Klots Emancipatieprijs 
vast en vraagt het de commissie Samenleving om een zienswijze over de 
uitvoering van de motie Viering 100 jaar vrouwenkiesrecht; meisjes en democratie.

Nienhuis



Overige punten

6 Ontwikkelingen Sociaal Domein inclusief Paswerk en RegioRijder

7 Ontwikkelingen participatie

8 Actiepuntenlijst

9 Wat verder ter tafel komt


