Agenda commissie Samenleving
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 november 2019 om 20.00 uur in het Raadhuis
aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede.
De agenda en vergaderstukken zijn te vinden op www.gemeentebestuur.heemstede.nl.
De voorlopige agenda luidt als volgt:

1

Opening en vaststellen agenda cie. Samenleving 12 november 2019

2

Aanbieding petitie 'Handhaving vuurwerkverbod in Heemstede'

3

Spreekrecht inwoners

portefeuillehouder

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.
4

Presentatie Bibliotheek Zuid-Kennemerland
Mw. Roxanne van Acker, directeur Bibliotheek Zuid-Kennemerland, geeft een
presentatie over de inzet van de bibliotheek de komende jaren.

A-stukken
(Dit zijn stukken die aan de commissie worden voorgelegd voor advies aan de raad.)
5

Aanvraag budgetsubsidie 2020-2023 Stichting Bibliotheek ZuidKennemerland

Struijf

De Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland verzorgt het bibliotheekwerk (via 11
vestigingen) in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Hillegom en Zandvoort. De
Stichting verzoekt uw college een budgetsubsidie beschikbaar te stellen voor de
uitvoering van het bibliotheekwerk in Heemstede voor de periode 2020-2023.
6

Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2023
De afgelopen jaren is, samen met de maatschappelijke partners en
zorgaanbieders, intensief gewerkt aan het realiseren van een goed
voorzieningenaanbod voor onze (kwetsbare) inwoners. We kiezen voor de
periode 2019-2023, evenals voorgaande periode, voor een integraal beleidsplan
Sociaal Domein, maar leggen vanuit een integrale benadering meer dan
voorheen de nadruk op het versterken van de sociale basis(structuur) en het
realiseren van een inclusieve samenleving.
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Struijf

7

Minimabeleid 2020 - 2023

Struijf

In het beleidsplan minimabeleid 2020 - 2023 worden de bestaande regelingen
voortgezet, nieuwe regelingen toegevoegd en wordt meer maatwerk mogelijk
gemaakt. Daarnaast wordt voorgesteld het instrument 'Bereken uw recht' te gaan
gebruiken. De verwachte extra kosten in 2020 kunnen gedekt worden uit
eenmalige Rijksmiddelen. De verwachte kosten vanaf 2021 worden
meegenomen bij de Kadernota 2021.
Overige punten
8

Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Paswerk en RegioRijder

9

Ontwikkelingen participatie

10

Actiepuntenlijst

11

Wat verder ter tafel komt

Struijf
Van der Have

