Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Samenleving
14 januari 2020

AANWEZIG: dhr. O.F. Lommerse (HBB), mw. S.L. van de Pieterman (HBB), mw. C.W. Havers (HBB), mw. H.M.A. Hooij (VVD),
dhr. J.J. Duinker (D66) (20.03u), mw. T.J.G. van der Heijden (GL), mw. R.N. Pameijer (PvdA), mw. A.C. Nienhuis (burgemeester), dhr.
J.F. Struijf (wethouder) en mw. T. Goosens (domeinmanager Samenleving).
AFWEZIG: dhr. A.M. Kramer (VVD), mw. S.A. de Wit- van der Linden (CDA),
VOORZITTER: mw. R.M. Timmer
COMMISSIEGRIFFIER: mw. E.B.C. van der Hoek

De geluidsopname van de eerste 10 minuten ontbreekt. De tekst van de presentatie, agendapunt 4, is bijgevoegd.

1

Opening en vaststellen agenda commissie Samenleving 14 januari 2020
De burgemeester stelt voor een toelichting te geven op het verloop van de jaarwisseling. Het onderwerp
wordt toegevoegd aan agendapunt 8, wat verder ter tafel komt.
Met deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.

2

Spreekrecht inwoners
Er zijn geen insprekers.

3

Presentatie Stichting WIJ Heemstede
Mw. Annette Aukema, directeur van Stichting WIJ Heemstede, geeft een presentatie over de
ontwikkelingen en de gekozen aanpak van de stichting.

4

Budgetsubsidie Stichting WIJ Heemstede 2020 – 2023 (A)
De commissie geeft Stichting WIJ Heemstede een compliment voor het plan en geeft de wethouder
een aantal punten mee waaronder focus aanbrengen en jongeren betrekken.
Conclusie van de voorzitter: Budgetsubsidie Stichting WIJ Heemstede gaat als hamerpunt naar de
raad.

5

Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Paswerk en RegioRijder
GroenLinks, D66 en VVD vragen naar het informeren van inwoners over de Wet Verplichte geestelijke
gezondheidszorg en de Wet Zorg en Dwang.
Toezegging wethouder Struijf: De burgemeester bespreekt de zorg over het informeren van
inwoners over de Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet Zorg en Dwang in de
stuurgroep WvGGZ en informeert de commissie over de uitkomsten.
VVD vraagt een toelichting op de klachten van inwoners over het doelgroepenvervoer.
PvdA informeert naar de situatie rond Kenter Jeugdhulp.

6

Ontwikkelingen participatie
VVD vraagt naar de participatieprocessen tussen schoolbesturen en omwonenden bij uitvoering van het
integraalhuisvestingsplan onderwijs.

7

Actiepuntenlijst
Actiepunt 18-05, openbare toiletten in winkelgebieden: de commissie ontvangt binnenkort het
vlekkenplan.
De actiepunten 19-21, Budgetsubsidie bibliotheek, 19-22, Adviesraden sociaal domein,19-25 Tijdelijke
huisvesting IHP, en 19-26, Zonnepanelen op schooldaken, worden afgedaan.
GroenLinks vraagt naar experienced experts, een organisatie met ervaringsdeskundigen jeugdzorg,
naar aanleiding van actiepunt 19-22.
Toezegging wethouder Struijf: de wethouder stuurt de commissie informatie over experienced
experts.
D66 informeert naar het verkeersveiligheidsonderzoek rond de wissellocatie naar aanleiding van
actiepunt 19-25.
Toezegging wethouders Struijf: Het college onderzoekt of de verkeersveiligheid, voor wat betreft
het gedeelte ‘na Kerklaan 61’, makkelijk in te passen is in het huidige
verkeersveiligheidsonderzoek en informeert de commissie hierover.

8

Wat verder ter tafel komt
De burgemeester informeert de commissie over de jaarwisselingen en geeft aanvullingen op het eerder
ontvangen collegebericht over dit onderwerp.
Toezegging burgemeester: De burgemeester stuurt de commissie en notitie met hierin het
complete beeld van de jaarwisseling 2019/2020.
Mw. Van der Pieterman over de opening van Plein blauw.

9

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.25 uur.

