
Besluitenlijst digitale commissie Samenleving

1 december 2020

AANWEZIG: dhr. O.F. Lommerse (HBB), mw. S.L. van de Pieterman (HBB), mw. C.W. Havers (HBB), mw. J.C. Brouwers-Oosterbaan 
(VVD), dhr. A.M. Kramer (VVD), dhr. J.J. Duinker (D66), mw. T.J.G. van der Heijden (GL), mw. S.A. de Wit- van der Linden (CDA), 
mw. R.N. Pameijer (PvdA), mw. A.C. Nienhuis (burgemeester), dhr. J.F. Struijf (wethouder), mw. A.P. van der Have (wethouder).

VOORZITTER: mw. R.M. Timmer
COMMISSIEGRIFFIER: mw. E.B.C. van der Hoek
 

1 Opening en vaststellen agenda cie. Samenleving 1 december 2020

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

2 Spreekrecht inwoners

Er zijn geen insprekers.

3 Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024: Samen tegen schulden (A)

PvdA geeft het college mee om bij de aanpak van schuldenproblematiek ook vrijwilligers(organisaties) 
te betrekken.
CDA vraagt aandacht voor de rol die de gemeenten zelf nemen bij het innen van vorderingen bij 
mensen met geldproblemen.

Conclusies van de voorzitter: De commissie is akkoord met het beleidsplan schuldhulpverlening 
met de focus op vroegsignalering. Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024: Samen tegen 
schulden gaat als hamerpunt naar de raad.

Toezegging wethouder Struijf: Het college stuurt de commissie een overzicht van de oninbare 
vorderingen die de gemeente heeft uitstaan.

4 Vaststellen Regiovisie ‘VERBINDEN EN VERSTERKEN’ in de aanpak van huiselijk geweld en 
kindermishandeling" (A)

D66 vraagt aandacht voor de samenwerking van organisaties op uitvoeringsniveau.

Conclusie van de voorzitter: De commissie steunt de regionale aanpak en gaat akkoord met de 
regiovisie. Regiovisie ‘VERBINDEN EN VERSTERKEN’ in de aanpak van huiselijk geweld en 
kindermishandeling’ gaat als hamerpunt naar de raad.



5 Uitwerking participatiebeleid: proceskader voor complexe opgaven waarover college en/of raad 
besluit (A)

Conclusie van de voorzitter: De commissie gaat akkoord met proceskader, de 
procesbeschrijving, en wil nu aan de slag. Uitwerking participatiebeleid: proceskader voor 
complexe opgaven waarover college en/of raad besluit gaat als hamerpunt naar de raad.

6 Haalbaarheidsonderzoek Motie ‘Plaats voor buitenplaatsen op de Werelderfgoedlijst’ (B)

Conclusie van de voorzitter: De commissie is akkoord met de uitvoering van de motie ‘Plaats 
voor buitenplaatsen op de Werelderfgoedlijst’ en doet de motie af.

7 Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Paswerk

Wethouder Struijf informeert de commissie over de uitreiking van de kledingcadeaukaarten en de 
mondkapjes.

8 Actiepuntenlijst
 
Wethouder Struijf geeft een toelichting op actiepunt 20-16, verhuur van ruimten bij de voormalige 
Nicolaas Beetsschool. Het actiepunt wordt afgedaan.

9 Wat verder ter tafel komt

Mw. De Wit informeert naar de handhaving van het vuurwerkverbod. 

Dhr. Duinker vraagt naar de handhaving van de ‘Coronadrukte’ in winkelgebieden in Heemstede.

Mw. Brouwers informeert naar het speelpleinenplan en in het bijzonder naar het asfaltpleintje bij de 
Evenaar.

10 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21:54 uur.


