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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 9 maart 2021 om 20.00 uur. De vergadering vindt 
op digitale wijze plaats en is live te volgen op de website gemeentebestuur.heemstede.nl.

De voorlopige agenda luidt als volgt: portefeuillehouder

1 Opening en vaststellen agenda commissie Samenleving 9 maart 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.

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)

3 Openbare Orde en Veiligheid: terugblik 2020, vooruitblik 2021

In de Commissie Samenleving wordt jaarlijks gesproken over het thema openbare 
orde en veiligheid; een terugblik op 2020 aan de hand van het Lokaal 
Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld 2020 en een vooruitblik aan de hand van het 
Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2020-2021.

Nienhuis

4 Concept verwervingsstrategie jeugdhulp

De overeenkomsten voor jeugdhulp lopen af op 31 december 2021. Om te komen 
tot nieuwe overeenkomsten per 2022 is in regionaal verband de concept 
Verwervingsstrategie jeugdhulp IJmond en Zuid-Kennemerland opgesteld. Op 
basis van de definitieve verwervingsstrategie (besluitvorming maart 2021) zal de 
inkoop van de jeugdhulp verder worden voorbereid.

Struijf

5 Motie frisse gezonde scholen

In de vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2020 is de motie Frisse 
gezonde scholen aangenomen. Het college heeft overleg gehad met de 
schoolbesturen over de mogelijkheden de ventilatie in de gebouwen te verbeteren. 
Vooralsnog is er weinig animo onder de besturen om in ventilatie te investeren. 
Een gemeentelijke subsidie zou deze bereidheid kunnen vergroten. Als de raad 
een subsidieregeling steunt, zal het college deze gaan uitwerken.

Struijf

http://www.gemeentebestuur.heemstede.nl/


Overige punten

6 Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Paswerk Struijf

7 Actiepuntenlijst

8 Wat verder ter tafel komt


