
Lijst van conclusies en toezeggingen online commissie Samenleving

7 december 2021

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. A.P.A.F. Rocourt (D66), mw. T.J.G. van der Heijden (GL), mw. S.A. de Wit- van der Linden (CDA), 
mw. R.N. Pameijer (PvdA), dhr. J.F. Struijf (wethouder).

AFWEZIG: dhr. J.J. Duinker (D66)

VOORZITTER: mw. L.F. Jagtenberg
COMMISSIEGRIFFIER: mw. E.B.C. van der Hoek
 

1 Opening en vaststellen agenda commissie Samenleving 7 december 2021

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2 Spreekrecht inwoners

Er zijn geen insprekers.

3 Ontwikkeling Loket Heemstede (A)

Conclusie van de voorzitter: De commissie is akkoord met het in dienst treden van de 
medewerkers van het Loket bij de gemeente Heemstede. Ontwikkeling Loket Heemstede gaat als 
hamerpunt naar de raad.

4 Budgetsubsidies 2022-2024 algemene voorzieningen specifieke doelgroepen (A)

Conclusie van de voorzitter: De commissie stemt in met het beschikbaar stellen van middelen voor 
budgetsubsidies aan Kennemerhart en Zorgbalans. Budgetsubsidies 2022-2024 algemene 
voorzieningen specifieke doelgroepen gaat als hamerpunt naar de raad.

5 Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Paswerk

Dhr. Rocourt (D66) en mw. De Wit (CDA) vragen de commissie op de hoogte te houden van de 
ontwikkelingen binnen het cultureel platform beleefheemstede.nl.

Mw. De Wit (CDA) informeert naar de ontwikkelingen rond het plaatsen van de blaashal bij MHC 
Alliance.



6 Actiepuntenlijst

Mw. Pameijer (PvdA) vraagt naar de actuele stand van zaken van de aanvraag voor een 
monumentenstatus van het ‘oude Postkantoor’.

De commissie besluit actiepunt 21-05, tijdslijn ‘oude Postkantoor’, af te doen en te vervangen voor 
actiepunt afhandeling aanvraag ‘oude Postkantoor’.

7 Wat verder ter tafel komt

Dhr. Rocourt informeert de commissie erover dat deze week een nieuwe poging wordt gedaan om de 
blaashal bij MHC Alliance te plaatsen.

Mw. Pameijer informeert de commissie erover dat de HBM (Haemstede Barger Mavo) vanwege de 
onderwijsaanpak positief in het nieuws is geweest.

8 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21:08 uur


