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COMMISSIEGRIFFIER: mw. E.B.C. van der Hoek
 

1 Opening en vaststellen agenda commissie Samenleving 9 juni 2020

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2 Spreekrecht inwoners

Er zijn drie in sprekers.
Dhr. Ronald Huigen, voorzitter Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek en
Dhr. Marc de Bruijn, voorzitter Vereniging Omwonenden Meer en Bosch voor 
agendapunt 3, Inzet terrein SEIN voor uitvoering Integraal Huisvestingsplan 2019-2039.

Dhr. Daan Beekhuis, Voorzitter MHC Alliance, voor agendapunt 4, Realisatie Blaashal bij MHC 
Alliance.

3 Inzet terrein SEIN voor uitvoering IHP (B)
Dhr. Ronald Huigen en dhr. Marc de Bruin spreken in.

Conclusie van de voorzitter: de commissie is akkoord met de uitwerking van scenario 3, de 
huisvesting van de Nicolaas Beetschool in het Lorentz de Haas Lab en geeft de volgende 
aandachtspunten mee:
- Het groen blijven van de groenstrook aan de Meerweg (de commissie).
- Scherp sturen op de kosten (CDA en D66)
- Samenwerking met andere scholen bij gebruik terrein (D66)
- Verkeersaansluiting Glipperdreef (CDA).

Toezegging wethouder Struijf: Het college informeert de commissie erover of de groenstrook aan 
de Meerweg behoort tot het ‘masterplan’ Meer en Bosch.

4 Realisatie blaashal bij Mixed Hockeyclub Alliance (B)
Dhr. Daan Beekhuis spreekt in.

Conclusie van de voorzitter: De commissie is ermee akkoord om medewerking te verlenen aan de 
plaatsing van de blaashal bij Alliance met het gevolg dat verkeersbewegingen afnemen en 
vraagt aandacht voor 
- Het betrekken van omwonenden
- Het gebruik door andere doelgroepen en 
- Een goede verzekering van de hal.



5 Concept ‘Wegwijzer Initiatief en Participatie’ gemeente Heemstede (B)

Conclusie van de voorzitter: De commissie wil een duidelijke wegwijzer voor de inwoners en 
beschouwt het huidige concept als onduidelijk en niet compleet.
De commissie vraagt aandacht voor heldere communicatie, duidelijke gebruiksvriendelijke 
vormgeving en een stijl van aanspreken in samenhang met de doelgroep van de wegwijzer. 
CDA onderstreept het belang van verwachtingsmanagement.
De commissie staat ervoor open haar inbreng nader toe te lichten aan het college.

6 Ontwerp jaarverslag Veiligheidsregio Kennemerland 2019 en ontwerp programmabegroting 
2021-2024 (A)

De commissie voegt toe aan de zienswijze dat de jaarstukken van de Veiligheidsregio Kennemerland 
minder omvangrijk en inzichtelijker kunnen, mogelijk met een stoplichtmodel bij prestatie-indicatoren.
De commissie stemt in met de door het college voorgestelde zienswijze om de bestuursrapportage in 
het najaar niet ter informatie, maar opnieuw voor zienswijze aan de raden van de gemeenschappelijke 
regeling aan te bieden alvorens deze binnen de gemeenschappelijke regeling vast te stellen.

Conclusie van de voorzitter: Ontwerp jaarverslag Veiligheidsregio Kennemerland 2019 en 
ontwerp programmabegroting 2021-2024 gaan als bespreekpunt naar de raad als gevolg van 
een toevoeging aan de zienswijze.

7 Ontwerpbegroting 2021 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) (A)

Conclusie van de voorzitter: Ontwerpbegroting 2021 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 
gaat als hamerpunt naar de raad.

8 Zienswijze Ontwerpbegroting 2021 GR Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten West-
Kennemerland (A)

Conclusie van de voorzitter: Ontwerpbegroting 2021 GR Schoolverzuim en voortijdig 
schoolverlaten West-Kennemerland gaat als hamerpunt naar de raad.

9 Motie Openbare Toiletten (B)

Conclusie van de voorzitter: De commissie is akkoord met de uitvoering van de motie openbare 
toiletten, beschouwt het resultaat als mager en doet de motie af.

GL geeft mee de WMO-klankbordgroep te betrekken bij het realiseren van openbare toiletten.

10 Routekaart Heemstede Regenbooggemeente 2020-2023 (B)

Conclusie van de voorzitter: De commissie is akkoord met de uitvoering van de motie Heemstede 
Regenbooggemeente en doet de motie af.

11 Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Paswerk

Wethouders Struijf informeert de commissie over het hulpmiddelencentrum, rijksmiddelen voor 
Paswerk, stand van zaken Kenter jeugdhulp en de 2e TOZO-regeling.

12 Actiepuntenlijst

Actiepunten 18-05 Openbare toiletten, 20-07 Wegwijzer initiatief en participatie en 20-08 Opknappen 
tramwachtershuisje worden afgedaan.

Mw. Brouwers informeert naar actiepunt 19-28, de stand van zaken renovatie basisscholen en het 
ruimtegebrek bij de Evenaar.

13 Wat verder ter tafel komt

De burgemeester en de leden van de commissie geven voorbeelden van ludieke corona-acties.

14 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 23.11 uur.


