Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Samenleving
12 november 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), 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), m, dhr. J.F. Struijf (wethouder), mw. T. Goosens (domeinmanager Samenleving), mw. M. Ettema (stafmedewerker
IASZ), dhr. M. van der Zalm (directeur IASZ).
VOORZITTER: mw. R.M. Timmer
COMMISSIEGRIFFIER: mw. E.B.C. van der Hoek

1

Opening en vaststellen agenda cie. Samenleving 12 november 2019
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

Aanbieding petitie 'Handhaving vuurwerkverbod in Heemstede'
Dhr. Prins overhandigt de petitie en geeft een toelichting.
Een meerderheid van de commissie stemt ermee in de petitie inclusief de toelichting te agenderen
voor de komende raadsvergadering.

3

Spreekrecht inwoners
Er zijn geen insprekers.

4

Presentatie Bibliotheek Zuid-Kennemerland
Mw. Van Acker, directeur van de bibliotheek, geeft een presentatie over de pijlers van de bibliotheek en
de activiteiten komende jaren.

5

Aanvraag budgetsubsidie 2020-2023 Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland
Mw. Van Acker, directeur bibliotheek Zuid-Kennemerland en mw. Ter Heide, vestigingsleider, beantwoorden vragen
met instemming van de commissie.

Conclusie van de voorzitter: Aanvraag budgetsubsidie 2020-2023 Stichting Bibliotheek ZuidKennemerland gaat als bespreekpunt naar de raad.
Toezegging wethouder Struijf: Het college informeert de commissie voor de raadsvergadering over de
personeelskosten (loonsom en externe inhuur) en in het bijzonder over de verhoging van deze kosten
met 3,5%.
Toezegging wethouder Struijf: Het college rapporteert de commissie jaarlijks, via de planning en control
–cyclus, over de effecten van de prestatieafspraken van de budgetsubsidie, waar mogelijk
kwantificeerbaar.

6

Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2023
Mw. Goosens, domeinmanager Samenleving, beantwoordt een vraag met instemming van de commissie.

Conclusie van de voorzitter: Beleidsplan Sociaal Domein gaat als hamerpunt naar de raad met
hierin de wijziging van de beleidsperiode naar 2020-2023.
Toezegging wethouder Struijf: Het college onderzoekt hoe de samenwerking tussen de 3 adviesraden
binnen het sociaal domein verankerd kunnen worden en informeert de commissie hierover.
7

Minimabeleid 2020 – 2023
Dhr. Van der Zalm, directeur IASZ, beantwoordt een vraag met instemming van de commissie.

De commissie geeft de wethouder mee om ouders binnen de doelgroep bewust te maken van de
regelingen voor examentraining en huiswerkbegeleiding.
Conclusie van de voorzitter: Minimabeleid 2020-2023 gaat als hamerpunt naar de raad. De motie
meer maatwerk in het minimabeleid wordt afgedaan.
8

Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Paswerk en RegioRijder
Wethouder Struijf informeert de commissie over de toekenning van de subsidie voor de sportformateur,
het inspectierapport gecertificeerde instellingen jeugdzorg en de toename kosten leerlingenvervoer.

9

Ontwikkelingen participatie
Geen punten.

10 Actiepuntenlijst
Actiepunt 19-20, Huishoudelijke ondersteuning eerste helft 2019, wordt afgedaan.
11 Wat verder ter tafel komt
Mw. Van der Heijde vraagt of raadsleden welkom zijn op de consultatiebijeenkomst sociaal domein.
Mw. Pameijer informeert mogelijkheden omtrent de anti-abortusbrochure en activisten bij de kliniek.
Mw. Pameijer vraagt naar het programma 75 jaar vrijheid en biedt aan mee te denken en doen.
Dhr. Lommerse geeft de wethouder mee het mantelzorgcompliment te vermelden op mantelzorg.nl.
Mw. Van der Pieterman informeert naar de deelname van de gemeente aan de herdenking van 75 jaar
bevrijding Auschwitz.
Mw. Van der Pieterman vraagt naar de beschikbaarheid van studentenwerkplekken bij Plein blauw.
Mw. De Wit informeert naar de uitvoering van de stappen uit het collegebericht vuurwerkvrije straten.
Toezegging wethouder Struijf: Het college informeert de commissie schriftelijk over de ondernomen
stappen voor vuurwijkvrije straten.
12 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur.

