
Besluitenlijst digitale commissie Samenleving

12 mei 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)..

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

1 Opening en vaststellen agenda commissie Samenleving 12 mei 2020

De voorzitter stelt vast dat alle leden van de commissie aanwezig zijn.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2 Spreekrecht inwoners

Er zijn geen insprekers.

3 Vaststellen meerjarig Actieplan Integrale Veiligheid Heemstede 2020-2023

Conclusie van de voorzitter: Vaststellen meerjarig Actieplan Integrale Veiligheid Heemstede 2020-
2023 gaat als hamerpunt naar de raad.

4 Participatiebeleid gemeente Heemstede

Conclusie van de voorzitter: Participatiebeleid gemeente Heemstede gaat als bespreekpunt naar de 
raad. 
De raad gaat gezamenlijk in gesprek over participatie en de toekomst van de lokale democratie. 
De discussiepunten die openstaan zijn: 

- bepaalt de aard van de opgave het type participatie en 
- wat is de rol van de raad?

Toezegging wethouder Struijf: Het college stuurt de commissie voor de raadsvergadering ter 
informatie de ‘wegwijzer initiatief en participatie’. De commissie wordt uitgenodigd haar 
zienswijze te geven op de wegwijzer in de commissie van juni waarna de wegwijzer ter 
besluitvorming terugkomt in september.  



5 Tijdelijke overbruggingsregeling liquiditeit/continuïteit sport, cultuur en overige maatschappelijke 
instellingen

Conclusie van de voorzitter: Tijdelijke overbruggingsregeling liquiditeit/continuïteit sport, cultuur en 
overige maatschappelijke instellingen gaat als hamerpunt naar de raad.

6 Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Paswerk en RegioRijder

Mw. De Wit informeert naar het effect van de coronamaatregel die mantelzorgers belet om op bezoek te 
gaan bij degene voor wie ze zorgen.

Conclusie van de voorzitter: voldoende besproken.

7 Actiepuntenlijst

De commissie doet de actiepunten 20-01 Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, 20-5 Nieuwe 
initiatievenbudget en 19-17 IHP af als voorgesteld.

8 Wat verder ter tafel komt

Dhr. Duinker uit zijn zorg over de drukte op de binnenweg en informeert naar mogelijke maatregelen om 
de drukte te voorkomen.

Mw. De Wit vraagt verduidelijking op de twee wisselende antwoorden die zij heeft ontvangen op haar 
vraag over het tramhuisje.

Toezegging burgemeester: Het college legt de antwoorden die zijn ontvangen op de vraag of het 
opknappen van het tramhuisje een participatietraject is of regulier onderhoud naast elkaar en 
informeert de commissie over het resultaat.

9 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.41 uur.


