
Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Samenleving

12 februari 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. H.W. de Vos 
(secretaris), dhr. R.H. Lubberts (Directeur),  dhr. A.W.M. Schumacher (Directeur), Mw. T. Goosens (Programmamanager sociaal domein, 
mw. J. Jacobs (Senior Beleidsmedewerker welzijnszaken), en dhr. B. Lanser (Senior Beleidsmedewerker welzijnszaken).

VOORZITTER: dhr. B. Verrips
COMMISSIEGRIFFIER: mw. E.B.C. van der Hoek
 

1 Agenda cie. Samenleving 12 februari 2019

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2 Spreekrecht inwoners

Dhr. Verschoor, voorzitter van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek, heeft zich 
aangemeld als inspreker bij agendapunt 3, integraal huisvestingsplan basisscholen.
Dhr. Kleuver, voorzitter van mixed hockey club Alliance, heeft zich aangemeld als inspreker bij 
agendapunt 4, plan van aanpak onderzoek blaashal.

3 Integraal Huisvestingsplan basisscholen (1e zienswijze) (B)
Dhr. Bronsting en mw. De Waard leiden het thema in met een presentatie, namens de schoolbesturen van de 
basisscholen in Heemstede.
Dhr. Verschoor,  voorzitter van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek, spreekt in.
Mw. Jacobs beantwoordt technische vragen met instemming van de commissie.

Conclusie van de voorzitter: voldoende besproken over onder andere:
- behoud van het pand van de Bronsteemavo, 
- onderzoek, ontwikkelingen en lastenverdeling met betrekking tot duurzaamheid, 
- haalbaarheid en wenselijkheid van versnellen van (ver)bouw scholen van 12 naar 8 jaar, 
- (tijdelijke) huisvesting van kinderopvang in en bij scholen en 
- voorbeelden van alternatieve financieringsmogelijkheden. 
De zienswijze van de commissie wordt betrokken in het raadsvoorstel over het integraal 
huisvestingsplan dat later dit jaar aan de orde komt.

Toezegging wethouder Struijf: Het college komt met een raadsvoorstel voor 
voorbereidingskredieten voor Nieuwbouw van de Nicolaas Beetsschool en renovatie van de 
Crayenesterschool vooruitlopend op de vaststelling van het integraal huisvestingsplan later in 2019.

4 Plan van aanpak onderzoek blaashal
Dhr. Kleuver, voorzitter van mixed hockey club Alliance, spreekt.

Conclusie van de voorzitter: voldoende besproken. 
De meerderheid van de commissie gaat akkoord met het onderzoek naar de blaashal. 
HBB is tegen het onderzoek.
De commissie heeft vragen over onder andere: 
- de noodzaak en het tijdsbeslag van het onderzoek, 
- (alternatieve) financiering van de blaashal en 
- hoe de voorziening past binnen de brede context.



5 RegioRijder (doelgroepenvervoer), aanbesteding vervoerscapaciteit

Het college beantwoordt de vraag van de VVD schriftelijk.

6 Overzicht structurele subsidies Welzijn 2019

Het college beantwoordt de vragen van HBB en VVD schriftelijk.

7 Ontwikkelingen sociaal domein incl. Paswerk en RegioRijder

Wethouder Struijf informeert de commissie over:
- het vertrek van de directeur van Veilig Thuis en de aanstelling van een interim,
- de gesprekken met de bibliotheek en St. Wij over de prestatieafspraken voor de subsidie,
- de aanstelling van een sociaal makelaar bij St. Wij en haar inzet voor de kanteling van de Wmo-
dagopvang bij Heemstroom. 

Conclusie van de voorzitter: voldoende besproken. 

8 Ontwikkelingen participatie

De commissie kijkt uit naar de uitkomsten van de participatiebijeenkomst van 4 maart a.s.

9 Raadslid in de wijk

De commissie bespreekt het onderwerp ‘raad in de wijk’ in de commissie van maart 2019.

10 Actiepuntenlijst

Actiepunt 19-02, kanteling Wmo-dagopvang bij Heemstroom, wordt afgedaan.

11 Wat verder ter tafel komt

Dhr. Rocourt: informeert naar de reactiemogelijkheden voor de bewoners van de Camplaan na 
afwijzing van het preventief handhavingsverzoek van de vestiging van het kinderdagverblijf.

Mw. De Wit: informeert naar de mogelijkheden van blinden en slechtzienden om hun stem uit te 
brengen bij de verkiezingen.

Toezegging burgemeester: Het college informeert de commissie hoe de gemeente mensen met een 
beperking kan faciliteren en tegemoet kan komen aan hun wens om te stemmen tijdens de 
verkiezingen in 2019.

Mw. Hooij vraagt wethouder Struif om in gesprek te gaan met de bewoners rond de Bronsteemavo.

12 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 23.20 uur.


