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Voorlopig

De voorzitter van de raadscommissie Samenleving roept de leden van de raadscommissie Samenleving op 
tot het houden van een openbare vergadering op dinsdag 11 juni 2019 om 20.00 uur in het Raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1 te Heemstede.

De voorlopige agenda luidt als volgt: portefeuillehouder

1 Agenda commissie Samenleving 11 juni 2019

2 Spreekrecht inwoners

Er bestaat voor inwoners de gelegenheid het woord te voeren over alle tot het 
werkterrein van de commissie behorende onderwerpen. Inwoners 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 Integraal Huisvestingsplan basisscholen (2e zienswijze)

In januari 2019 is het resultaat van het IHP-traject dat onder begeleiding van 
Adviesbureau HEVO is uitgevoerd, gepresenteerd. Vervolgens is het plan voor een 
1e zienswijze aan de raad aangeboden. De commissie Samenleving heeft in de 
vergadering van 11 februari op diverse onderdelen uit het plan haar zienswijze 
gegeven. De zienswijzen zijn vertaald naar een financiële uitwerking van het IHP. In 
dit voorstel wordt inzicht gegeven in de financiële consequenties en wordt 
voorgesteld de uitvoering van het IHP af te stemmen op de financiële 
mogelijkheden. 

Struijf

4 Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2023

Per januari 2015 zijn een groot aantal taken in het sociaal domein gedecentraliseerd 
naar gemeenten. De afgelopen jaren is, samen met de maatschappelijke partners en 
zorgaanbieders, intensief gewerkt aan het realiseren van een goed 
voorzieningenaanbod voor onze (kwetsbare) inwoners. 
We kiezen voor de periode 2019-2023, evenals voorgaande periode voor een 
integraal beleidsplan Sociaal Domein, maar leggen vanuit een integrale benadering 
meer dan voorheen de nadruk op het versterken van de sociale basis(structuur) en 
het realiseren van een inclusieve samenleving. 

Struijf

C-stukken
(Dit zijn collegebesluiten die het college ter informatie aan de raad stuurt. De raad hoeft hierover niet te 
besluiten. Deze stukken worden alleen op verzoek van een raadslid geagendeerd.)

5 Rapportage Sociaal Domein 2018 (Q1 t/m Q4) ovv de commissie

Conform het gestelde in het Beleidsplan Sociaal Domein 2015 t/m 2018 wordt de 
uitvoering van de per 2015 gedecentraliseerde taken gemonitord via rapportages. 
Bijgevoegd treft u de Rapportage Sociaal Domein 2018 (Q1 t/m Q4) aan.

Struijf



A-stukken
(Dit zijn stukken die aan de commissie worden voorgelegd voor advies aan de raad.)

6 Ontwerp Jaarverslag Veiligheidsregio Kennemerland 2018 en Ontwerp 
Programmabegroting 2020-2023

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) verzoekt de gemeenteraad om een 
zienswijze met  betrekking tot het Ontwerp Jaarverslag 2018 en de Ontwerp 
Programmabegroting 2020-2023.

Nienhuis

7 Toekomstbestendige bluswatervoorziening

Een toekomstbestendige bluswatervoorziening is noodzakelijk om de verschillende 
soorten knelpunten in de huidige bluswatervoorziening duurzaam te ondervangen en 
risico's adequaat af te dekken. 
De repressieve oplossing geeft met onder andere de inzet van watertankwagens 
invulling aan deze toekomstbestendige bluswatervoorziening. Een keuze voor 
watertankwagens geeft op lange termijn zekerheid, betrouwbaarheid, flexibiliteit en 
doelmatigheid van de regionale bluswatervoorziening. De realisatie van de 
repressieve oplossing voor de gemeenten in de Veiligheidsregio Kennemerland 
vraagt om een gezamenlijke solidaire keuze in alle negen gemeenten in de regio.

Nienhuis

8 Oprichting coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.

De besturen van de Veiligheidsregio's Kennemerland, Noord-Holland-Noord en 
Zaanstreek-Waterland zijn voornemens over te gaan tot de oprichting van een 
coöperatieve vereniging Brandweerschool Noord-Holland U.A.. Doel is om het 
brandweeronderwijs te verbeteren en efficiënter te kunnen werken.

Nienhuis

9 Kaders voor jaarlijks budget bewoners/buurtinitiatieven van €25.000

De gemeente Heemstede kent een structureel budget voor initiatieven van inwoners. 
Het betreft een budget van €25.000 per jaar. Op dit moment wordt door inwoners 
nog maar weinig beroep gedaan op dit budget, de gemeente heeft in de afgelopen 
jaren weinig bekendheid gegeven aan het budget.
Het college vindt initiatieven van inwoners belangrijk en wil dit budget daarom actief 
gaan promoten. Omdat het budget op dit moment geen kaders kent, is het echter 
voor inwoners lastig om te weten waar een initiatief aan moet voldoen wil het in 
aanmerking komen voor een bijdrage uit dit budget. Voordat gestart wordt met de 
promotie van het budget worden daarom eerst kaders vastgesteld.
Na een jaar zullen de kaders worden geëvalueerd.

Van der Have

Overige punten

10 Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Paswerk en RegioRijder Struijf

11 Ontwikkelingen participatie Van der Have

12 Actiepuntenlijst

13 Wat verder ter tafel komt




