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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 12 februari 2019 om 20.00 uur in het Raadhuis 
aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede.

De voorlopige agenda luidt als volgt: portefeuillehouder

1 Opening en vaststellen agenda commissie Samenleving 12 februari 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 (1e zienswijze)

De gemeenteraad heeft opdracht gegeven tot de ontwikkeling van een Integraal 
Huisvestingsplan (IHP) voor de Heemsteedse basisscholen in oktober 2017. Het IHP 
is een gezamenlijk product van de gemeente en de schoolbesturen. Uiteindelijk stelt 
de gemeenteraad het plan definitief vast. In januari 2018 is het IHP-traject onder 
begeleiding van Adviesbureau HEVO gestart en onlangs is de rapportage aan de 
gemeente en de schoolbesturen aangeboden. Het is een ambitieus en mooi plan. Dit 
is ook zichtbaar in de financiële consequenties die aan de uitvoering verbonden zijn. 
Het is wenselijk de zienswijze van de raad op het plan en expliciet de keuzes die er 
in zijn opgenomen te vernemen. Op basis van deze zienswijze zal nader onderzocht 
worden wat de financiële consequenties en mogelijkheden zijn. Definitieve 
besluitvorming over het IHP is voorzien in december 2019. 

Struijf

4 Plan van aanpak onderzoek blaashal

Mixed Hockeyclub Alliance (hierna: MHC Alliance) heeft bij de gemeente en 
Sportplaza het verzoek gedaan voor uitbreiding van de zaalhockeycapaciteit door 
middel van het jaarlijks tijdelijk plaatsen van een blaashal op één van de 
hockeyvelden op sportpark Groenendaal in de periode november t/m februari. Het 
onderhavige plan van aanpak bevat de contouren voor het onderzoek naar de 
mogelijkheden van een tijdelijke blaashal op sportpark Groenendaal. Voorgesteld 
wordt voornemens te zijn in te stemmen met het bijgevoegde plan van aanpak 
onderzoek blaashal en alvorens tot definitieve besluitvorming over te gaan de 
commissie Samenleving in de gelegenheid te stellen haar zienswijze i.c. te geven. 

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 RegioRijder (doelgroepenvervoer), aanbesteding vervoerscapaciteit (ovv VVD)

Voorgesteld wordt het leerlingenvervoer per 1 september 2019 uit te laten voeren 
door RegioRijder. Daarnaast neemt het vervoervolume van het routevervoer binnen 
RegioRijder toe, en is de huidige vervoerscapaciteit niet toereikend. Tevens worden 
van de huidige 16 percelen/contracten op verzoek van de huidige vervoerders 4 
contracten niet verlengd. Daarom starten de deelnemende gemeenten een nieuwe 
aanbestedingsprocedure voor het verkrijgen van extra vervoerscapaciteit (voertuigen 
en chauffeurs). 

Kernvraag VVD:
Voor het doelgroepenvervoer geldt een Europese aanbesteding. Waarom wordt 
geen (Europese) aanbesteding gedaan voor het leerlingenvervoer?

Struijf

6 Overzicht structurele subsidies Welzijn 2019 (ovv HBB en VVD)

Instellingen en verenigingen die in 2019 in aanmerking wensen te komen voor een 
structurele subsidie, dienden hiertoe op grond van de Algemene 
subsidieverordening Heemstede vóór 1 juni 2018 schriftelijk een aanvraag in te 
dienen. Voorgesteld wordt het Overzicht structurele subsidies Welzijn 2019, met 
inachtneming van de beoordeling per aanvraag conform bijgevoegd afwegings- en 
toekenningskader, vast te stellen. 

Kernvraag HBB
Wat is de reden dat minimaal 50% (was 35%) van de leden van verenigingen uit 
Heemstede moet komen terwijl de gemeente ook subsidie verstrekt aan Haarlem 
105 en het Cruquius museum die zich niet in Heemstede bevinden?

Kernvraag VVD
Voor de Stadsbibliotheek is de subsidie in 2019 hoger (€ 721.013 + € 79.780) dan in 
2018 (€ 697.825 + € 72.096). 
Waarom is de hoogte van de subsidie voor de stadsbibliotheek in 2019 niet 
verlaagd, gelet op de herziene invulling van Plein 1 per 1 juli 2018?

Struijf

Overige punten

7 Ontwikkelingen sociaal domein incl. Paswerk en RegioRijder Struijf

8 Ontwikkelingen participatie

9 Raadslid in de wijk

10 Actiepuntenlijst

11 Wat verder ter tafel komt


