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 15 oktober 2019 om 20.00 uur in het Raadhuis
aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede.
De voorlopige agenda luidt als volgt:

1

Opening en vaststellen agenda commissie Samenleving 15 oktober 2019

2

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.
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)
3

Proces lokaal sportakkoord en nieuwe Nota Sport en Bewegen

Struijf

Voor u ligt een procesvoorstel inclusief planning om te komen tot een lokaal
sportakkoord en uiteindelijk een nieuwe nota sport en bewegen. Met het beleidsplan
sociaal domein 2020-2023 en richting de nieuwe aanbesteding van het sportcomplex
per 1 juli 2024 is het college voornemens het onderdeel sport en bewegen verder uit
te werken. Het opstellen van een lokaal sportakkoord vormt hiervan het startpunt.
4

Motie 'Ja ja-sticker' (14 september 2018)
De motie Ja Ja-sticker, zoals aangenomen door de Gemeenteraad op 14 september
2018, verzoekt het College 'onderzoek te doen naar de wijze waarop het systeem
met een Ja/Ja Sticker het beste ingevoerd kan worden in Heemstede, zoals dat
eerder in Amsterdam en Den Haag is gedaan en op welke wijze het beste draagvlak
gecreëerd kan worden zodat het systeem positief ontvangen kan worden.' Met het
beoogde Ja/Ja systeem kunnen inwoners met een Ja/Ja Sticker op de brievenbus
aangeven wel reclamedrukwerk te willen ontvangen. Inwoners zonder sticker
ontvangen geen reclamefolders en geen huis-aan-huisbladen. Uit de bijgevoegde
Notitie Eerste resultaten Motie Ja/Ja Sticker blijkt dat de invoering van de Ja/Ja
sticker veelomvattend is. Voor nader onderzoek en invoering van de Ja/Ja Sticker
moet ambtelijke capaciteit vrijgemaakt of ingehuurd worden. Daarnaast is een
voorbereidingskrediet noodzakelijk.

718404

Van der Have

Overige punten
5

Rapportage Sociaal Domein eerste halfjaar 2019 (Q1 en Q2 2019)

Struijf

Per 2015 zijn verschillende taken, gericht op het bieden van ondersteuning aan
(thuiswonende) inwoners die belemmeringen ondervinden in hun functioneren als
gevolg van beperkingen en problematiek, naar gemeenten gedecentraliseerd. Het
betreft taken op het vlak van het Sociaal domein die zijn opgenomen de Wet
maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet.
Conform het gestelde in het Beleidsplan wordt de uitvoering van deze (nieuwe)
taken in het Sociaal Domein gemonitord via rapportages. Bijgevoegd treft u in dit
kader de Rapportage Sociaal Domein eerste halfjaar 2019 (Q1 en Q2 2019) aan.
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Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Paswerk en RegioRijder

7

Ontwikkelingen participatie

8

Actiepuntenlijst

9

Wat verder ter tafel komt

Struijf

