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Voorlopig

De voorzitter van de raadscommissie Samenleving roept de leden van de raadscommissie Samenleving op 
tot het houden van een openbare vergadering op dinsdag 9 juni 2020 om 20.00 uur. De vergadering vindt 
op digitale wijze plaats en is live te volgen op de website: www.gemeentebestuur.heemstede.nl.

De voorlopige agenda luidt als volgt: portefeuillehouder

1 Opening en vaststellen agenda commissie Samenleving 9 juni 2020

2 Spreekrecht inwoners

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. 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 GEWIJZIGD Inzet terrein SEIN voor uitvoering Integraal Huisvestingsplan 2019-
2039.

Voor de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan basisscholen is een alternatieve 
optie in beeld gekomen die kansen biedt. Voor de Nicolaas Beetsschool, de tijdelijke 
huisvesting van alle Heemsteedse basisscholen én de toekomstige functie van het 
Lorentz De Haas Laboratorium. Het voorstel is deze optie, de verhuizing van de 
Nicolaas Beetsschool naar het Lorentz De Haas Laboratorium de komende periode 
nader uit te werken.

Struijf

4 Realisatie blaashal bij Mixed Hockeyclub Alliance

Op 5 maart 2019 heeft het college besloten opdracht te verlenen aan Sportfondsen 
Nederland bv om onderzoek te doen naar de diverse aspecten van het plaatsen van 
een blaashal op één van de hockeyvelden op sportpark Groenendaal. Inmiddels is dit 
onderzoek gereed. In navolging van dit onderzoek hebben Sportplaza Groenendaal 
Heemstede bv (exploitant van het sportpark Groenendaal) en Mixed Hockeyclub 
Alliance (hierna: M.H.C. Alliance) (huurder van de hockeyvelden op sportpark 
Groenendaal) samen een model uitgewerkt op welke wijze de blaashal beheerd gaat 
worden. Alvorens medewerking te verlenen aan het realiseren van een 2 velds-
blaashal op Sportpark Groenendaal en de ruimtelijke procedure en 
aanbestedingsprocedure hiervoor in gang te zetten wordt de commissie Samenleving 
in de gelegenheid gesteld haar zienswijze kenbaar te maken.

Struijf

http://www.gemeentebestuur.heemstede.nl/


5 Concept ‘Wegwijzer Initiatief en Participatie’ gemeente Heemstede

De wegwijzer initiatief en participatie is een praktische uitwerking van het 
participatiebeleid. De wegwijzer is bruikbaar voor alle initiatiefnemers. Het geeft 
handvatten om een idee verder te brengen naar resultaat: het toevoegen van 
maatschappelijke waarde. Deze wegwijzer is gemaakt om samen opgaven op te 
pakken op een herkenbare en goede manier. De concept wegwijzer wordt nu 
voorgelegd aan relevante partijen zoals de raad en een aantal deelnemers uit het 
traject ‘Wij maken Heemstede’ om input op te halen over inhoud en vormgeving. Deze 
informatie wordt verwerkt in een definitieve versie van de wegwijzer welke in 
september door de raad kan worden vastgesteld.

Struijf

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

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

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) verzoekt de gemeenteraad om een 
zienswijze met betrekking tot het ontwerp jaarverslag 2019 en de ontwerp 
programmabegroting 2021-2024.

Nienhuis

7 Ontwerpbegroting 2021 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)

Paswerk verwacht in 2021 een positief operationeel resultaat van afgerond 
€ 2 miljoen. De ontwerpbegroting sluit af met een tekort van € 211.000. Het aandeel 
voor de gemeente Heemstede in dit tekort bedraagt € 17.940. Dit tekort wordt gedekt 
uit de algemene middelen en meegenomen in de kaderbrief 2021-2024. Bij de 
begroting Paswerk is nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de
Coronacrisis.

Struijf

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

Heemstede neemt samen met gemeenten in Midden- en Zuid-Kennemerland deel aan 
de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten West-
Kennemerland. Het GR bestuur heeft de ontwerpbegroting 2021 en de
meerjarenbegroting 2021 t/m 2024 vastgesteld. De bijdrage die de gemeente 
Heemstede moet betalen in 2021 staat in deze begroting genoemd. De begroting 
moet op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen toegezonden worden
aan de raden van de deelnemende gemeenten. Zij kunnen hun zienswijze kenbaar 
maken tot 15 juli 2020. De definitieve begroting moet voor 1 augustus 2020 bij 
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland zijn ingediend. De
Heemsteedse bijdrage wijkt niet af van de afspraken die zijn gemaakt.

Struijf

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)

9 Motie Openbare Toiletten

Op 28 juni 2018 is door de gemeenteraad unaniem de Motie Openbare Toiletten 
aangenomen. In de voorliggende notitie wordt uitvoering aangegeven aan deze motie. 
Voorgesteld wordt de notitie voor te leggen aan de commissie Samenleving om haar 
zienswijzen kenbaar te maken.

Struijf

10 Routekaart Heemstede Regenbooggemeente 2020-2023

Op 31 januari 2019 heeft de gemeenteraad de motie Heemstede 
Regenbooggemeente aangenomen. Om hier invulling aan te geven is informatie 
opgehaald bij de doelgroep zelf en bij de belangenorganisaties. Dit heeft geresulteerd 
in de Routekaart Heemstede Regenbooggemeente 2020-2023.

Nienhuis



Overige punten

11 Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Paswerk Struijf

12 Actiepuntenlijst

13 Wat verder ter tafel komt


