
Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Samenleving

12 maart 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.P.A.F. Rocourt (D66), dhr. E. De Zeeuw  (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. M. Ettema s(tafmedewerker IASZ), mw. 
T. Goossens (programmamanager participatie), mw. M. Boor (programmamanager participatie), dhr. M. van der Zalm (directeur IASZ).

AFWEZIG: dhr. A.M. Kramer (VVD), mw. T.J.G. van der Heijden (GL)

VOORZITTER: mw. L.F. Jagtenberg
COMMISSIEGRIFFIER: mw. E.B.C. van der Hoek
 

1 Opening en vaststellen agenda cie. Samenleving 12 maart 2019

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2 Spreekrecht inwoners

Dhr. Rookmaker van het Bewoners Collectief Omwonenden Camplaan 40 spreekt in over het 
kinderdagverblijf aan de Camplaan 40.

Wethouder Struijf bevestigt een toezegging: Het college komt naar de commissie met een voorstel 
over het gebruik van de bovenverdieping van het kinderdagverblijf aan de Camplaan 40 als de 
gebruiker hiervoor een vergunning aanvraagt. (B-stuk)

3 Leerlingen Hageveld pitchen idee project verzorgingsstaat

De jury, bestaande uit Antoine Rocourt, Arianne de Wit, Saskia van de Pieterman en Heleen Hooij 
(voorzitter), wijst ‘uitgaansplek voor jongeren’ als winnaar aan. 

De voorzitter bedankt namens de commissie alle leerlingen voor het presenteren van hun goede en 
originele ideeën. 

4 Evaluatie minimabeleid 2017-2018: Meedoen (A)
Mw. Ettema beantwoordt technische vragen met instemming van de commissie.

Een meerderheid van de commissie is akkoord met onderzoek van het Nibud naar minima die geen 
gebruik maken van inkomensondersteunende regelingen.
HBB en PvdA zijn nog niet overtuigd.
VVD zoekt ruimte voor het uitbreiden van regelingen binnen het minimabeleid in 2019.

Conclusie van de voorzitter: Evaluatie minimabeleid 2017-2018: Meedoen gaat als bespreekpunt 
naar de raad op verzoek van VVD.

5 Vervolg ideeën Beste idee voor Heemstede (B)

Conclusie van de voorzitter: De commissie gaat akkoord met de uitvoering van de motie ‘Beste 
Idee’. De motie wordt afgedaan.



6 Ontwikkelingen Sociaal Domein incl. Paswerk en RegioRijder

Wethouder Struijf informeert de commissie over diverse onderwerpen waaronder het inlopen van de 
wachtlijsten voor Veilig Thuis, de doorontwikkeling van het werkgeverservicepunt en de expertmeeting 
sociaal domein maandagmiddag 6 mei a.s.

Mw. De Wit vraagt of de gemeente de mogelijkheden verkent om in te gaan op het initiatief van 
staatsecretaris Van Ark om met gemeente mee te denken om mensen met schulden te helpen.

Dhr. Rocourt vraagt naar ontwikkelingen rond (de aanbesteding van) Regiorijder.

Dhr. De Zeeuw informeert naar de jaarrapportage sociaal domein 2018 en het beschikbare budget 2018 
voor Jeugdzorg.

Conclusie van de voorzitter: voldoende besproken

7 Ontwikkelingen participatie

Wethouder Van der Have vraagt welke raadsleden willen meedenken met de inwoners bij het 
vormgeven van het ontwikkelprogramma participatie.
Meerdere commissieleden tonen hun belangstelling hiervoor.

Mw. De Wit en dhr. Rocourt zijn verward over de relatie van het ontwikkelprogramma participatie met 
het budget nieuwe initiatieven en de volgorde van de stukken.

Conclusie van de voorzitter: voldoende besproken

8 Raad in de wijk

Mw. De Wit stelt voor het idee voor ‘raad in de wijk’ even te laten sudderen en er op een later moment 
op terug te komen.

Conclusie van de voorzitter: voldoende besproken

9 Actiepuntenlijst

De burgemeester informeert de commissie over de stand van zaken met betrekking tot actiepunt 19-07, 
stemmen met een (visuele) beperking.

10 Wat verder ter tafel komt

Mw. Hooij informeert wat de reden is dat zij in de krant leest dat MHC Alliance een blaashal krijgt terwijl 
de commissie alleen heeft ingestemd met plan van aanpak voor een onderzoek naar een blaashal.

Mw. Hooij wil graag een tweemaandelijkse overzicht met de ontwikkeling rond de vijf scholen die het 
eerst zijn opgenomen in het integraal huisvestingsplan basisonderwijs.

Toezegging wethouder Struijf: Het college stuurt de commissie tweemaandelijks een overzicht met de 
(bouw)ontwikkelingen rond de vijf basisscholen die in het integraal huisvestingsplan in de eerste 
periode aan de beurt zijn.

11 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 23.18 uur.


