
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda commissie Samenleving 
 

714205 

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 maart 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 cie. Samenleving 12 maart 2019  

 

2 Spreekrecht inwoners 

Er bestaat voor burgers de gelegenheid het woord te voeren over alle tot het 
werkterrein van de commissie behorende onderwerpen. Burgers 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. 

 

 

3 Leerlingen Hageveld pitchen idee project verzorgingsstaat  

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

4 Evaluatie minimabeleid 2017-2018: Meedoen 

 
Het Beleidsplan minimabeleid 2017-2018: Meedoen is ingevoerd in de vorm van een 
pilot voor twee jaar (2017-2018). Onderliggende evaluatie vormt de basis voor het 
minimabeleid 2020-2023, dat in het najaar wordt voorgelegd. 

Struijf 

 

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) 
 

5 
Vervolg ideeën Beste idee voor Heemstede 
 
In het najaar van 2017 is de wedstrijd "Het beste idee voor Heemstede" uitgevoerd. 
Met de uitvoering van het winnende idee "2020: jaar van Adriaan Pauw" is een groep 
inwoners inmiddels bezig, gefaciliteerd door een aantal medewerkers van de 
gemeente. 
Op 28 juni 2018 is door de raad de motie "beste idee" aangenomen. In deze motie 
wordt het college gevraagd te onderzoeken of en in welke mate de overige 46 
ideeën uitvoerbaar zijn en om een plan van aanpak op te stellen. Het college heeft 
een quickscan uitgevoerd op alle ideeën. Daaruit blijkt dat bij een aantal ideeën het 
initiatief bij de gemeente ligt. Voor een deel ligt het initiatief bij de samenleving. Bij 
het resterende deel stuit de uitvoering op te grote uitdagingen. Deze quickscan geldt 
als een inventarisatie en een lijn.  

Nienhuis 

 
 



 

 

Overige punten 

6 Ontwikkelingen Sociaal Domein incl. Paswerk en RegioRijder Struijf 

 

7 Ontwikkelingen participatie  

 

8 Raad in de wijk  

 

9 Actiepuntenlijst  

 

10 Wat verder ter tafel komt  

 
 
 
 
 


