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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 7 december 2021 om 20.00 uur in het Raadhuis 
aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede.

De voorlopige agenda luidt als volgt:
portefeuillehouder

indicatieve tijd

1 20.00 
-

20.05

Opening en vaststellen agenda commissie Samenleving 7 december 
2021

2 20.05 
-

20.15

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 20.15 
-

20.45

Ontwikkeling Loket Heemstede

Er wordt een deel van de medewerkers die nu via gesubsidieerde 
instellingen in het loket Heemstede werkt, in dienst genomen bij de 
gemeente Heemstede. We nemen medewerkers in dienst per 1 maart of 
zoveel eerder als mogelijk. Deze omslag, met als doel de integrale 
dienstverlening op het gebied van wonen, zorg en welzijn verder te 
versterken, realiseren we bij de partners uit de zorg; RIBW, Zorgbalans, 
Zorgspecialist en stichting MEE / de Wering. 

Struijf

4 20.45 
-

21.15

Budgetsubsidies 2022-2024 algemene voorzieningen specifieke 
doelgroepen

Kennemerhart en Zorgbalans bieden ondersteuning aan Heemsteedse 
inwoners met beperkingen als gevolg van het ouder worden. Het college is 
voornemens een budgetsubsidie beschikbaar te stellen voor de periode 
2022-2024 voor het continueren van deze ondersteuning. De beoogde 
subsidiëring door het college is gegrond op de Bijzondere verordening 
subsidies algemene voorzieningen specifieke doelgroepen Heemstede. 
Met Ons Tweede Thuis continueert het college de ondersteuning via een 
eenjarige overeenkomst. 

Struijf



Overige punten

5 21.15
-

21.30

Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Paswerk Struijf

6 21.30
-

21.35

Actiepuntenlijst

7 21.35
-

21.45

Wat verder ter tafel komt


