
Besluitenlijst commissie Samenleving

11 februari 2020

AANWEZIG: dhr. O.F. Lommerse (HBB), mw. S.L. van de Pieterman (HBB), mw. C.W. Havers (HBB), dhr. M.B.H.J. Radix (VVD), dhr. 
A.M. Kramer (VVD), dhr. A.P.A.F. Rocourt (D66), mw. T.J.G. van der Heijden (GL), mw. S.A. de Wit- van der Linden (CDA), mw. R.N. 
Pameijer (PvdA), dhr. J.F. Struijf (wethouder), mw. A.P. van der Have (wethouder), dhr. P. van Wonderen (Manager P&O), en T. 
Goosens (domeinmanager Samenleving)).

AFWEZIG: mw. H.M.A. Hooij (VVD) en dhr. J.J. Duinker (D66)

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

1 Opening en vaststellen agenda cie. Samenleving 11 februari 2020

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2 Spreekrecht inwoners

Er zijn geen insprekers.

3 Uitbreiden Stimuleringsbudget inwoners- en of buurtinitiatieven (A)

GroenLinks geeft suggesties mee voor het openbaar maken van initiatieven en promotie van het 
stimuleringsbudget.

Conclusie van de voorzitter: Uitbreiden Stimuleringsbudget inwoners- en of buurtinitiatieven gaat 
als hamerpunt naar de raad.

Toezegging wethouder van der Have: Het college stuurt de commissie halfjaarlijks een rapportage 
van de aangevraagde en toegekende initiatieven van inwoners ter monitoring en evaluatie.

4 Heemstede maakt het mogelijk (nieuwe initiatieven 2018-2022) (A)

VVD geeft de voorkeur aan behandeling van het voorstel als onderdeel van het participatiebeleid in mei.
D66 vraagt naar de uitkomsten van Wij maken Heemstede en hoe het voorstel hierop aansluit.
CDA heeft andere verwachtingen van het voorstel en mist een bredere kijk.
HBB, GroenLinks en PvdA willen vertraging voorkomen.

Conclusie van de voorzitter: Heemstede maakt het mogelijk (nieuwe initiatieven 2018-2022) gaat 
als bespreekpunt naar de raad op verzoek van VVD, D66 en CDA. 

Toezegging wethouder van der Have: Het college stuurt de commissie voor komende raad de 
uitkomsten van Wij maken Heemstede en in het bijzonder het antwoord op de vraag wat 
inwoners in het kader van participatie aan de gemeente hebben gevraagd. 



5 Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Paswerk en RegioRijder

Mw. Van der Heijden vraagt naar wet de Verplichte GGZ en de Wet Zorg en dwang, Kenter jeugdhulp, 
combinatiefunctionarissen en doorverwijskaarten st. WIJ.
Mw. Van der Pietereman vraagt naar de raadsbrief over regiorijder.
Mw. Havers informeert naar misbruik van PGB-gelden in Heemstede

Wethouder Struijf informeert de commissie onder andere over schuldhulpverlening en loden leidingen in 
gemeentelijke panden.

6 Ontwikkelingen participatie

Geen nieuwe punten.

7 Actiepuntenlijst

Actiepunten 19-13, ondermijning, en 20-04, jaarwisseling 2019/2020 worden afgedaan.
Actiepunt 20-02, ervaringsdeskundigen jeugdzorg: De WMO-klankbordgroep is in gesprek met 
experienced experts. Het punt wordt afgedaan.
Actiepunt 20-03, verkeersveiligheid Kerklaan: Het extra verkeersveiligheidsonderzoek is moeilijk in te 
passen in het huidige onderzoek. Het punt wordt afgedaan.

Toezegging wethouders Struijf: Het college onderzoekt of de gemeente de verkeerveiligheid op de 
Kerklaan kan verbeteren en in het bijzonder de mogelijkheid om het tweerichtingsverkeer van 
het fietspad te verduidelijken en informeert de commissie Ruimte hierover.

8 Wat verder ter tafel komt

Dhr. Lommerse komt met twee suggesties voor de website ‘Wij maken Heemstede’.
Mw. Van der Pieterman informeert naar het project jongeren en gezond gewicht.
Dhr. Rocourt informeert naar mogelijke inzet van vrijwilligers voor commerciële functies in Plein 1.
Dhr. Kramer informeert de commissie over zijn betrokkenheid bij het project New Future, 
schuldhulpverlening voor jongeren. 

9 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur.


