
Besluitenlijst commissie Samenleving

3 december 2019

AANWEZIG: dhr. O.F. Lommerse (HBB), dhr. E.J. de Valk (HBB), mw. C.W. Havers (HBB), dhr. M.B.H.J. Radix (VVD), dhr. A.M. Kramer 
(VVD), dhr. J.J. Duinker (uitgezonderd agendapunt 11), dhr. A.P.A.F. Rocourt (D66) (agendapunt 5, 6 en 11), mw. T.J.G. van der 
Heijden (GL), mw. S.A. de Wit- van der Linden (CDA), mw. R.N. Pameijer (PvdA), mw. A.C. Nienhuis (burgemeester), dhr. J.F. Struijf 
(wethouder), mw. A.P. van der Have (wethouder), mw. N.F. Mulder (wethouder), dhr. A.W.M. Schumacher (Directeur), mw. T. Goosens 
(domeinmanager Samenleving), mw. J. Jacobs (senior beleidsmedewerker Welzijn), dhr. A. Schaafsma (medewerker voorbereiding 
openbare ruimte) en mw. M. Boor (programmamanager participatie).

AFWEZIG: mw. S.L. van de Pieterman en mw. H.M.A. Hooij
 
VOORZITTER: mw. R.M. Timmer
COMMISSIEGRIFFIER: mw. E.B.C. van der Hoek
 

1 Opening en vaststellen agenda commissie Samenleving 3 december 2019

De aangepaste agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2 Spreekrecht inwoners

Mw. Kerkvliet, omwonende Kerklaan 41, dhr. Timmermans, omwonende Crayenesterschool, 
dhr. Windt, bestuur De Evenaar en dhr. Bronstring, college van bestuur Jong Leren, hebben zich 
aangemeld als inspreker voor agendapunt 5, Integraal Huisvestingsplan basisscholen 2019-2039.

Mw. Verwey heeft zich aangemeld als inspreker voor agendapunt 11, Proces van het project 
Belvedère.

3 Extra stimuleren parttime arbeid (A)

Conclusie van de voorzitter: Extra stimuleren parttime arbeid gaat als hamerpunt naar de raad.

4 Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Heemstede 2020 (A)

Conclusie van de voorzitter: Verordening maatschappelijke ondersteuning gaat als hamerpunt na 
de raad.

5 Integraal Huisvestings plan basisscholen 2019-2039 (definitief) (A)
Mw. Kerkvliet,  dhr. Timmermans, dhr. Windt en dhr. Bronstring spreken in.

De commissie geeft de wethouder mee om de mogelijkheden te onderzoeken om De Evenaar te 
faciliteren om een plan uit te werken voor een alternatieve renovatiemethode van de school.

Conclusie van de voorzitter: het Integraal Huisvestingsplan basisscholen is voldoende 
besproken in de eerst termijn. Het debat vindt plaats in de raad van december.

Toezegging wethouder Struijf: De wethouder stuurt de commissie het parkeeronderzoek Kerklaan 
41.



11 Proces van het project Belvedère
Mw. Verwey spreekt in. 

De commissie uit haar waardering voor de schenker en is dankbaar dat de schenker meedenkt en tot 
een oplossing wil komen.

Toezegging wethouder Mulder: Het college gaat in gesprek met de schenker en de architect van 
het winnende ontwerp om te komen tot een oplossing waar zij zich beiden in kunnen vinden en 
neemt hierin de drie suggesties van de schenker mee.

6 Invulling reserve ‘Nieuwe Initiatieven’ (B)

De commissie vraagt naar de kaders van de projecten voor de budgetten van de reserve nieuwe 
initiatieven.

Conclusie van de voorzitter: De invulling van de reserve nieuwe initiatieven wordt opgenomen in 
het raadsvoorstel over de uitvoeringsregels voor de budgetten, dat in voorbereiding is.

7 Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Paswerk en RegioRijder

Wethouder Struijf informeert de commissie onder andere over mantelzorg.nl en de consultatieronden 
sociaal domein.

8 Ontwikkelingen participatie

Geen punten.

9 Actiepuntenlijst

Actiepunten 18-09, Voorschoolse voorzieningen, 19-17, Integraal huisvestingsplan basisscholen en 
19-23, Vuurwerkvrije straten worden afgedaan. 

10 Wat verder ter tafel komt

Mw. De Wit vraagt naar een strooibak met zout voor de Glipperdreef.

12 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 00.01 uur.


