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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 11 februari 2020 om 20.00 uur in het Raadhuis 
aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede.

De voorlopige agenda luidt als volgt: portefeuillehouder

1 Opening en vaststellen agenda cie. Samenleving 11 februari 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 waarna discussie met de commissie mogelijk is. 
Het moment van inspreken, de tijdsduur en de mogelijkheid van discussie worden 
bepaald door de voorzitter.

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

3 Uitbreiden Stimuleringsbudget inwoners- en of buurtinitiatieven

Op basis van ervaringen in de afgelopen periode en vanuit de wens om het 
eigenaarschap van inwoners voor de gemeenschap verder te stimuleren wordt 
het Stimuleringsbudget inwoners- en of buurtinitiatieven voor twee jaar met 
€ 50.000 uitgebreid en wordt mogelijk gemaakt dat ook inwonersinitiatieven 
tussen de € 3.000 en € 6.000 gefaciliteerd kunnen worden. De regeling is 
hierop aangepast (nu: Regeling stimuleringsbudget inwoners- en of 
buurtinitiatieven Heemstede 2020)

Van der Have

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

Op basis van ervaringen in de afgelopen periode en vanuit de wens om het 
eigenaarschap van inwoners voor de gemeenschap verder te stimuleren wordt 
€ 150.000 vanuit de reserve 'Nieuwe initiatieven 2018-2022' ingezet voor 
'Heemstede maakt het mogelijk'. 'Heemstede maakt mogelijk' is een intern budget 
voor twee jaar om grotere en langer lopende inwonersinitiatieven die meer 
begeleiding en facilitering vanuit de gemeente nodig hebben te ondersteunen.

Van der Have

Overige punten

5 Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Paswerk en RegioRijder Struijf

6 Ontwikkelingen participatie Struijf

7 Actiepuntenlijst

8 Wat verder ter tafel komt


