
Besluitenlijst commissie Samenleving

6 april 2021

AANWEZIG: Mw. J. Goedkoop (HBB), mw. S.L. van de Pieterman (HBB), mw. C.W. Havers (HBB), mw. J.C. Brouwers-Oosterbaan 
(VVD), dhr. A.M. Kramer (VVD) tot 22.24 uur, mw. C.V. van der Hoff (D66), mw. S.A. de Wit- van der Linden (CDA), mw. R.N. Pameijer 
(PvdA), mw. A.C. Nienhuis (burgemeester) en dhr. J.F. Struijf (wethouder).

AFWEZIG: dhr. J.J. Duinker (D66), mw. T.J.G. van der Heijden (GL) 

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

1 Agenda commissie Samenleving 6 april 2021

De voorzitter heet mw. Goedkoop welkom. Zij is benoemd tot lid van de commissie Samenleving, van 
de 13 uitgebrachte stemmen waren er 13 voor en 0 tegen.

De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast.

2 Spreekrecht inwoners

Mw. Lot Huigen van de vereniging 0 tot 23 Samenwerkende Vrijgevestigde Jeugd-ggz spreekt in over 
de verwervingsstrategie jeugdhulp.

De commissie geeft de wethouder mee de vrijgevestigden in de jeugdzorg te betrekken bij het 
opstellen van de verwervingsstrategie jeugdhulp.

3 Eén jaar coronacrisis in Heemstede - terugblik en toekomst (A)

PvdA geeft een aantal suggesties mee waaronder een digitaal platform voor ZZP-ers.
D66 geeft mee om de BIZ te betrekken bij de normering van middelen voor ondernemers.
CDA is teleurgesteld over de terugkoppeling van de inzet van middelen uit het tweede cultuurfonds.

Conclusie van de voorzitter: De commissie is akkoord met de maatregelen die zijn opgenomen in 
de herstelagenda 2021. 
Eén jaar coronacrisis in Heemstede - terugblik en toekomst gaat als bespreekpunt naar de raad 
op verzoek van CDA voor bespreking van de ‘coronabegroting’ met de hele raad en het 
volledige college.

4 Wijziging tarieven in de Verordening precariobelasting Heemstede 2021 (A)

Conclusie van de voorzitter: Wijziging tarieven in de Verordening precariobelasting Heemstede 
2021 gaat als hamerpunt naar de raad.



5 Vaststellen regionale nota Gezondheidsbeleid 2021-2028 Samen gezond in Kennemerland (A)

De commissie geeft suggesties mee voor de aanpak van het thema ’druk op de jeugd’ en het 
betrekken van ouderen bij het thema ‘leefstijl’.

Conclusie van de voorzitter: De commissie is akkoord met de regionale nota gezondheidsbeleid 
en het preventieve karakter van de nota. Regionale nota Gezondheidsbeleid 2021-2028, Samen 
gezond in Kennemerland, gaat als hamerpunt naar de raad.

6 Preventie jeugdhulp: Buurgezinnen.nl en Humanitas (Home-Start) (B)

Conclusie van de voorzitter: De commissie is akkoord met de uitbreiding van het preventieve 
aanbod jeugdhulp met de inzet van Buurtgezinnen.nl en Humanitas en doet de motie af.

Toezegging wethouder Struijf: Het college evalueert na één jaar het gebruik van Buurtgezinnen.nl 
en Humanitas Home-start en informeert de commissie over de uitkomsten van de evaluatie.

7 Uitvoering motie openluchtzwembad Heemstede (B)

Conclusie van de voorzitter: De commissie kiest voor optie 1, het betrekken van de bouw van een 
nieuw buitenzwembad bij het aanbestedingsproces Groenendaal met hieraan voorafgaand een 
klein behoefteonderzoek en doet de motie af.

8 Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Paswerk

Wethouder Struijf informeert de commissie over de deelname van de Dekamarkt aan de Hogenood-
app.

9 Actiepuntenlijst

De commissie doet actiepunt 19-24, vroegsignalering van achterstallig onderhoud van monumenten, 
af. De informatie is ontvangen.

10 Wat verder ter tafel komt

Mw. Pameijer complimenteert de burgemeester met de brief aan alle 18-jarigen die voor het eerst 
mochten stemmen.

Mw. De Wit bedankt mw. Timmer voor het prettige voorzitten van de commissie Samenleving namens 
de commissie en het college.

11 Sluiting

De voorzitter sluit haar laatste vergadering om 22.44 uur.


