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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 6 april 2021 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 commissie Samenleving 6 april 2021

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 Eén jaar coronacrisis in Heemstede – terugblik en toekomst 

Sinds maart 2020 is sprake van een wereldwijde coronacrisis. Landelijk worden er 
sinds het begin van de crisis ingrijpende maatregelen genomen en ook Heemstede 
heeft maatregelen getroffen om het coronavirus te bestrijden. In Heemstede stellen 
de economische, sociaal-maatschappelijke en financiële gevolgen van de crisis de 
gemeente voor een aantal grote uitdagingen. Er wordt teruggekeken op wat de 
gemeente in 2020 heeft gedaan in het kader van de corona-crisis en aangegeven 
wat de herstelagenda is voor 2021 en verder, inclusief de financiële consequenties.

College

4 Wijziging tarieven in de Verordening precariobelasting Heemstede 2021

Met dit besluit wordt het tarief van precariobelasting op terrassen en uitstallingen 
tot 1 juli 2021 aangepast naar nul. De gemeente ziet daarmee tot 1 juli 2021 af van 
de opbrengst precariobelasting op terrassen en uitstallingen. De coronacrisis heeft 
grote gevolgen voor de ondernemers in Heemstede. Gezien de huidige situatie met 
betrekking tot de coronamaatregelen is er aanleiding tot deze maatregel. Deze 
maatregel dient ter ondersteuning van de Heemsteedse (horeca)ondernemers.

Mulder

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

Heemstede, de regiogemeenten en de GGD hebben de ambities en de 
doelstellingen van het gezondheidsbeleid vastgesteld in Samen gezond in 
Kennemerland 2021-2028. In deze nota staan vijf thema’s centraal. Omdat de nota 
een looptijd van 8 jaar heeft gaan we in fases met de uitvoering aan de slag. In de 
eerste periode gaan we samen met lokale partners een Lokaal Preventieakkoord 
sluiten over leefstijlthema’s. Binnen dit akkoord geven we speciaal aandacht aan 
inwoners met gezondheidsachterstanden. We geven ook prioriteit aan het thema 
vermindering van de druk op het dagelijks bestaan van jeugd en jongvolwassenen.

Struijf



B-stukken
(Dit zijn collegebesluiten die aan de commissie worden voorgelegd om deze in de gelegenheid
te stellen haar zienswijze kenbaar te maken. De raad hoeft hier niet over te besluiten)

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

In de raadsvergadering van 6 november 2020 is de motie ‘Zin in Buurtgezin’ 
aangenomen waarin de verkenning van de mogelijkheden van Buurtgezinnen en 
eventuele andere aanbieders van soortgelijke ondersteuning is verwoord. Op basis 
van de uitgevoerde verkenning hebben we 2 organisaties geselecteerd die een 
informeel en laagdrempelig preventief aanbod kunnen realiseren t.w. 
Buurtgezinnen en Humanitas (programma Home-Start). De ondersteuning die deze 
organisaties bieden is er op gericht om overbelasting van gezinnen en daarmee de 
inzet van jeugdhulp te voorkomen. 

Struijf

7 Uitvoering motie openluchtzwembad Heemstede

De motie openluchtzwembad Heemstede is op 25 juni 2020 door de gemeenteraad 
aangenomen. In deze motie wordt het college opgeroepen te onderzoeken welke
locaties in Heemstede geschikt zouden kunnen zijn of geschikt zouden kunnen 
worden gemaakt voor een openluchtzwembad. Dit collegebesluit is de uitvoering 
van deze motie. 

Struijf

Overige punten

8 Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Paswerk Struijf

9 Actiepuntenlijst

10 Wat verder ter tafel komt


