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BEHANDELEN in of voor januari
Nr. en 
vraagsteller

Onderwerp Actiepunt Actie door Ingebracht 
d.d.

Gepland d.d. Afgedaan d.d.

17-09
E. van der 
Linden (D66)

Vervoersaanbod Heemstede - 
inventarisatie en doorontwikkeling. 

De wethouder houdt de commissie op de hoogte van het 
verloop van de pilot om de personenbussen, die gebruikt 
worden voor het vervoer van en naar de dagbesteding, in te 
zetten als buurtbus.

Struijf 13-06-2017 Januari 
2019

AFDOEN in januari
Nr. en 
vraagsteller

Onderwerp Actiepunt Actie door Ingebracht 
d.d.

Gepland d.d. Afgedaan d.d.

18-07
T. van der 
Heijden (GL)

Cliëntenraad Werk en Inkomen Het college informeert de commissie over de openbaarheid en 
de vindplaats van de verslagen van de bijeenkomsten van de 
cliëntenraad Werk en Inkomen.

College 13-11-2018 December 
2018

Ontvangen 
20-12

18-08
De commissie

Voorschoolse voorzieningen peuters Het college informeert de commissie voor de komende
raadsvergadering over het kader dat de GGD benut voor het 
toetsen van de voorschoolse educatie aan
doelgroep-peuters door de peuteropvang.

College 11-12-2018 December 
2018

Ontvangen
14-12

18-10
De commissie

Plein 1 Het college stuurt de commissie voor de komende 
raadsvergadering: - een top 10 van de oorzaken van de 
overschrijdingen met daaraan gekoppeld de budgetten, - een 
overzicht van de stijging van budgetten in relatie tot de 
ontwikkeling van de huuropbrengsten, - informatie die is 
uitgereikt aan de raad tijdens een informele bijeenkomst en de 
oorspronkelijke raadsbesluiten.

College 11-12-2018 December 
2018

Ontvangen
14-12

18-12
De commissie

Rapportage Sociaal Domein eerste 
halfjaar 2018 (Q1 en Q2 2018)

De commissie ontvangt schriftelijk de antwoorden op de vragen 
die zijn gesteld over de rapportage sociaal domein eerste 
halfjaar 2018.

Struijf 11-12-2018 December 
2018

Ontvangen 
14-12 en 21-12

18-13
H. Hooij (VVD
A. de Wit 
(CDA)

Memo sociaal domein december Het college controleert bij wie de bevoegdheid ligt om de
budgetsubsidie aan stichting Wij en de bibliotheek te verlengen en 
informeert de commissie hierover.

College 11-12-2018 December 
2018

Ontvangen
14-12
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18-14
H. Hooij 
(VVD)

Stijging btw/energielasten bij 
minimum inkomen

Het college onderzoekt de mogelijkheden om mensen met een
minimum inkomen te compenseren voor de verhoging van het btw-
tarief en de stijging van de energielasten.

College 11-12-2018 December 
2018

Ontvangen
14-12

BEHANDELEN na januari
Nr. en 
vraagsteller

Onderwerp Actiepunt Actie door Ingebracht 
d.d.

Gepland d.d. Afgedaan d.d.

18-05
C. Flentrop 
(HBB)
O. Boeder 
(CDA)

Openbare toiletten in winkelgebieden De wethouder bespreekt het gebruik maken van toiletten door 
ouderen en buikpatiënten met de ondernemers in 
winkelgebieden om de bewustwording te vergroten.

College 12-06-2018 Motie unaniem 
aangenomen 
28-06-2018

18-09
De commissie

Voorschoolse voorzieningen peuters Het college koppelt aan de commissie terug welk bedrag uit het 
budget voor statushouders wordt benut voor de voorschoolse 
educatie aan doelgroep-peuters door de peuteropvang.

College 11-12-2018 Juli 2019

18-11
De commissie

Plein 1 Het college stuurt de raad na een half jaar een tussenstand van 
de daadwerkelijke huurinkomsten en de inkomsten en uitgaven 
met betrekking tot de exploitatie, vooruitlopende op de evaluatie 
van Plein 1 eind 2019.

College 11-12-2018 Juni 2019


