Lijst van conclusies en toezeggingen online commissie Samenleving
8 juni 2021

AANWEZIG: mw. J. Goedkoop, (HBB), mw. S.L. van de Pieterman (HBB) (vanaf 21.20 uur), mw. C.W. Havers (HBB), mw. J.C.
Brouwers-Oosterbaan (VVD), dhr. A.M. Kramer (VVD), dhr. J.J. Duinker (D66), mw. T.J.G. van der Heijden (GL), mw. S.A. de Wit- van
der Linden (CDA), mw. R.N. Pameijer (PvdA), mw. A.C. Nienhuis (burgemeester), dhr. J.F. Struijf (wethouder).
VOORZITTER: mw. L.F. Jagtenberg
COMMISSIEGRIFFIER: mw. E.B.C. van der Hoek

1

Opening en vaststellen agenda commissie Samenleving 8 juni 2021
De voorzitter maakt de uitslagen van de stemmingen per post bekend.
Dhr. Hans van Z. is benoemd als burgerlid van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit
Heemstede. Van de 18 uitgebrachte stemmen waren allen voor.
Mw. Stam is niet benoemd als lid van de auditcommissie. Van de 18 uitgebrachte stemmen waren 9
voor en 9 tegen. De stemmen staken. De benoeming wordt geagendeerd voor de volgende raad.
Mw. Havers is benoemd als lid van de vertrouwenscommissie. Van de 18 uitgebrachte stemmen waren
17 voor en 1 tegen.
Dhr. Radix is benoemd als lid van de vertrouwenscommissie. Van de 18 uitgebrachte stemmen waren
16 voor en 2 tegen.
Dhr. Rocourt is benoemd als lid van de vertrouwenscommissie. Van de 18 uitgebrachte stemmen waren
allen voor.
Dhr. Boeder is benoemd als lid van de vertrouwenscommissie. Van de 18 uitgebrachte stemmen waren
10 voor en 8 tegen.
Mw. Pameijer is benoemd als lid van de vertrouwenscommissie. Van de 18 uitgebrachte stemmen
waren allen voor.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

Spreekrecht inwoners
Dhr. Tijmen Verburgh, lid van het algemeen bestuur van Nautische Jongeren Vereniging (NJV) De
Haven, spreekt in over de vervanging van de beschoeiing.
De commissie zoekt een oplossing om tegemoet te komen aan het verzoek van NJV De Haven om
een bijdrage voor vervanging van de beschoeiing en wil na de zomer in gesprek over het
draagvlakprincipe uit de subsidieverordening in relatie tot de regiofunctie van de gemeente Heemstede.
Toezegging wethouder Struijf: Het college stuurt de commissie een voorstel over de
mogelijkheden van de gemeente om NJV de Haven een bijdrage te verstekken voor vervanging
van de beschoeiing.

3

Presentatie voortgang Lokaal Sportakkoord
Dhr. Jerry Buitendijk, trekker van de kerngroep en opsteller van het Lokaal Sportakkoord, geeft een
korte presentatie over de voortgang van het traject leidend tot het Lokaal Sportakkoord.

4

Wijziging Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)
(A)
Conclusie van de voorzitter: De commissie stemt in met de wijziging van de gemeenschappelijke
regeling. Wijziging Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland
gaat als hamerpunt naar de raad.

5

Ontwerpbegroting 2022 Participatiebedrijf (A)
Conclusie van de voorzitter: De commissie is akkoord met de begroting 2022 van het
Participatiebedrijf. Wijziging Ontwerpbegroting 2022 Participatiebedrijf gaat als hamerpunt naar
de raad.

6

Intrekken Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Heemstede 2015 (A)
Conclusie van de voorzitter: Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Heemstede 2015 gaat
als hamerpunt naar de raad.

7

Uitwerking motie ‘Samen tegen eenzaamheid’
De commissie spreekt haar zorg uit over het bereiken van de groep 16-24 jarigen en geeft de
wethouder een aantal partners mee die mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan het netwerk.
Conclusie van de voorzitter: De commissie is akkoord met het plan van aanpak Samen tegen
eenzaamheid en zal op basis van een evaluatie het vervolg van het traject en de inzet van
middelen na 2022 bespreken. De motie wordt afgedaan.
Toezegging wethouders Struijf: Het college stuurt de commissie een inhoudelijke en financiële
tussentijdse evaluatie van het plan van aanpak Samen tegen eenzaamheid een jaar na start van
het plan.

8

Crisisfunctie Veilig Thuis en crisisaanpak regio Kennemerland (C)
Conclusie van de voorzitter: voldoende besproken

9

Procesnotitie maatschappelijk debat jaarwisseling en vuurwerk(overlast)
Conclusie van de voorzitter: De commissie besluit het gesprek over het maatschappelijk debat
jaarwisseling en vuurwerk(overlast) in de raad te voeren. De raad kan het moment van
besluitvorming over het benutten van de beleidsruimte om andere afspraken te maken over
vuurwerk vaststellen, besluitvorming voor of na een maatschappelijk debat.

10 Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Paswerk
Wethouder Struijf informeert de commissie over de nominatie van Kersten Hulpmiddelen voor de
Participatieprijs en de ontvangst van extra middelen voor leefstijlpreventie, speerpunt van het
preventieakkoord.
Conclusie van de voorzitter: voldoende besproken

11 Actiepuntenlijst
De commissie handelt actiepunt 21-01, Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland, af. De informatie is
ontvangen.
12 Wat verder ter tafel komt
Mw. Pameijer is blij dat er in Heemstede een aantal struikelstenen zijn gelegd en vraagt ruimte voor het
initiatief.
Mw. Van de Pieterman complimenteert het college met het beschikbaar stellen aan inwoners van
prikstokken, handschoenen en vuilniszakken voor het opruimen van (zwerf)afval.
Mw. Brouwers bedankt de leden van de commissie voor het constructieve online vergaderen deze
periode en kijkt uit naar de fysieke vergaderingen na het reces.
Mw. De Wit stelt, met instemming van de commissie, voor de ingekomen spoedbrief over een
zwemverbod van de besturen van de VVE Havendreef in handen te stellen van het college voor
spoedige afwikkeling.
12 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.42 uur.

