Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Samenleving
11 juni 2019

AANWEZIG: dhr. O.F. Lommerse (HBB), mw. S.L. van de Pieterman (HBB), mw. C.W. Havers (HBB), dhr. E.J. De Valk (agendapunt 3
en 6) mw. H.M.A. Hooij (VVD), dhr. A.M. Kramer (VVD), mw. A.M.C.E. Stam (VVD), dhr. J.J. Duinker (D66), dhr. A.P.A.F. Rocourt (D66)
(agendapunt 3), dhr. B. Verrips (GL), mw. S.A. de Wit- van der Linden (CDA), mw. R.N. Pameijer (PvdA) tot 22.10 uur, mw. A.C.
Nienhuis (burgemeester), mw. J. Jacobs. (senior beleidsmedewerker Welzijn), dhr. J.W. van Os (medewerker financieel beleid), mw. M.
Boor (programma manager participatie), dhr. R.H. Lubberts (Directeur), en dhr. A.W.M. Schumacher (Directeur).
AFWEZIG: mw. T.J.G. van der Heijden (GL)
VOORZITTER: dhr. A.M.C.E. Stam
COMMISSIEGRIFFIER: mw. E.B.C. van der Hoek

1

Agenda commissie Samenleving 11 juni 2019
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

Spreekrecht inwoners
Er zijn geen insprekers.

3

Integraal Huisvestingsplan basisscholen (2e zienswijze) (B)
De commissie streeft naar een hoger ambitieniveau van duurzaamheid dan het basispakket.
VVD, D66 ,GroenLinks en CDA spreken zich uit voor gasloze nieuwbouw van de basisscholen.
HBB, VVD, D66 en PvdA zien de noodzaak van de uitvoering van het integraal huisvestingsplan in 20
jaar.
Conclusie van de voorzitter: voldoende besproken.
Toezegging wethouder Struijf: het college betrekt in zijn onderzoek naar de financiële haalbaarheid
(second opinion) onder andere:
- de hogere ambitie voor duurzaamheid en total costs of ownership,
- maatschappelijk verantwoord inkopen,
- het onbenut laten van de reserve sociaal domein en off-balance financieringen,
- alternatieve financieringen.

4

Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2023 (B)
De commissie is in basis akkoord met het beleidsplan sociaal domein en beschouwt de nieuwe route
als een uitdaging die zorgvuldigheid vereist.
De commissie uit haar zorg over onder meer het mogelijk tekort aan vrijwilligers en mantelzorgers, de
controle op het proces, de stijgende zorgkosten en de financiële planning.
Conclusie van de voorzitter: voldoende besproken.

5

Rapportage Sociaal Domein 2018 (Q1 t/m Q4) (C)
Conclusie van de voorzitter: voldoende besproken.

6

Ontwerp Jaarverslag Veiligheidsregio Kennemerland 2018 en Ontwerp Programmabegroting
2020-2023 (A)
Conclusie van de voorzitter: Ontwerp Jaarverslag Veiligheidsregio Kennemerland 2018 en Ontwerp
Programmabegroting 2020-2023 gaat als hamerpunt naar de raad.

7

Toekomstbestendige bluswatervoorziening (A)
HBB is bezorgd over de locaties van de watertanks en de veiligheid van de nieuwe werkwijze.
De commissie hikt aan tegen de kosten van de afkoopsom van Waternet en de aanschaf van
tankwagens en zoekt mogelijkheden om later aan te sluiten.
Conclusie van de voorzitter: Toekomstbestendige bluswatervoorziening gaat op verzoek van de
commissie als bespreekpunt naar de raad.
Toezegging burgemeester: het college stuurt de raad voor 20 juni a.s. een conceptzienswijze waarin
de zorg van de commissie over de kosten wordt betrokken.

8

Oprichting coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A. (A)
Conclusie van de voorzitter: Oprichting coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A. gaat als
hamerpunt naar de raad.

9

Kaders voor jaarlijks budget bewoners/buurtinitiatieven van €25.000 (A)
De commissie geeft de wethouder mee om voorwaarde 2, mogelijkheid tot andere subsidies, op de lijst
te laten zakken naar plaats 12.
Conclusie van de voorzitter: Kaders voor jaarlijks budget bewoners/buurtinitiatieven van €25.000
gaat als hamerpunt naar de raad.

10 Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Paswerk en RegioRijder
Geen punten.
11 Ontwikkelingen participatie
Wethouder Van der Have koppelt de uitkomsten van de bijeenkomsten van Wij maken Heemstede
terug aan de commissie.
12 Actiepuntenlijst
De actiepunten 19-04, 19-06, 19-10, 19-11, 19-14 en 19-15 worden afgedaan.
Actiepunt 19-01 over beleidsindicatoren sociaal domein wordt opgenomen in beleidsplan sociaal
domein, op de planning in november 2019.
Actiepunt 19-09, onderzoek participatiebedrijf, staat op de planning voor november 2019 en wordt
afgevoerd.
Actiepunt 18-11, Plein 1: Het college komt deze maand met een c-stuk en stuurt het stuk naar de
commissie.

13 Wat verder ter tafel komt
Dhr. Lommerse informeert naar het resultaat van de website WeHelpen Heemstede.
Toezegging wethouder Struijf: De wethouder informeert de commissie schriftelijk wanneer de
evaluatie van WeHelpen staat gepland.
Mw. De Wit informeert naar de opkomst en de uitkomsten van de bewonersavond veiligheid en vraagt
of de mening van de raad over veiligheid is voorgelegd.
14 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.18 uur.

