Besluitenlijst commissie Samenleving
10 september 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), 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. T. Goosens (programmamanager Sociaal Domein) en mw. M. Boor (programma manager participatie).
VOORZITTER: Mw. R.M. Timmer
COMMISSIEGRIFFIER: mw. E.B.C. van der Hoek

1

Opening en vaststellen agenda cie. Samenleving 10 september 2019
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

Spreekrecht Inwoners
Er zijn geen insprekers.

3

Intrekking Beleidsnotitie Wet Bevordering IntegriteitsBeoordeling door het Openbaar Bestuur
Gemeente Heemstede (A)
Conclusie van de voorzitter: Intrekking Beleidsnotitie Wet Bevordering IntegriteitsBeoordeling
door het Openbaar Bestuur Gemeente Heemstede gaat als hamerpunt naar de raad.
Toezegging burgemeester: Het college stuurt de raad een aangepast voorstel waarin de datum van
intrekking, 1 januari 2020, is opgenomen.

4

Raadsgesprek pilot vrijwillige vuurwerkvrije zones
D66 en HBB constateren dat de rapportage over de jaarwisseling in Heemstede een goed beeld laat
zien en een pilot overbodig is.
Conclusie van de voorzitter: De commissie laat het initiatief voor vuurwerkvrijstraten bij de
inwoners. De gemeente kan een faciliterende rol spelen met het verstrekken van posters aan
straten die het initiatief nemen voor een vuurwerkvrije straat.
Toezegging burgemeester: Het college komt met een notitie over het beschikbaar stellen van
posters voor vuurwerkvrije straten voor de jaarwisseling 2019/2020.

5

Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Paswerk en RegioRijder
Wethouder Struijf informeert de commissie over diverse ontwikkelingen waaronder:
- De evaluatie van WeHelpen Heemstede
- De formatie en de Lokale inclusie agenda
- Een vlekkenkaart voor openbare toiletten in winkelgebieden
- Leerlingenvervoer en RegioRijder
- Blaashal MHC Alliance
- Verlichting RCH-Pinguins
- Middelen perspectief op werk
- Onderzoek Participatiebedrijf
- Toereikend zijn Buigbudgetten.
Dhr. Lommerse informeert naar de landelijke daling van het aantal bijstandsgezinnen en de situatie in
Heemstede.

6

Ontwikkelingen participatie
Het college reikt collegebericht 19 095 Planning participatiebeleid uit.

Mw. Hooij informeert naar het verschuiven van de behandeling van het participatiebeleid.
De commissie gaat akkoord met het verschuiven van het participatiebeleid en geeft het college mee
vooral aan de slag te gaan en te leren van ervaringen.
VVD geeft het college mee om bij het opstellen van het participatiebeleid te waken voor een abstracte
exercitie.
PvdA vraagt aandacht voor het bereiken van alle doelgroepen.
CDA wenst een gesprek over de beschikbaar gestelde middelen.
GroenLinks wijst op het onderzoek naar participatie van de rekenkamercommissie.
Toezegging wethouder Van der Have: Het college stuurt de commissie een overzicht van alle
lopende participatietrajecten met daarbij de doelstellingen en betrokken doelgroepen.
Wethouder van de Have informeert de commissie verder over onder andere Wij maken Heemstede,
wijktafels en participatie rond de Omgevingswet.
7

Lange Termijn Planning
Mw. Hooij vraagt aandacht voor de volle commissieagenda in december.
De commissie stemt ermee in het beleidsplan sociaal domein in november 2019 te behandelen, voor
de consulatie van de aanbieders.

8

Actiepuntenlijst
De actiepunten 18-11, Plein 1, 19-12, Maatschappelijk verantwoord inkopen en 19-16 Lokale inclusie
agenda worden afgedaan.
Actiepunt 18-05 Openbare toiletten in winkelgebieden wordt verschoven.

9

Wat verder ter tafel komt
Mw. Van der Pieterman informeert naar Lijn 5 en de druk op jeugdzorgorganisaties en naar de
restoratie van het molentje Groenendaal.
Dhr. Duinker vraagt of het restant krediet van Plein 1 voorziet in de bouw van een fietsenstalling.
Mw. Pameijer informeert naar het hitteplan in Heemstede bij tropische zomerdagen.

10

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur.

