
Besluitenlijst commissie Samenleving

9 maart 2021

AANWEZIG: mw. S.L. van de Pieterman (HBB), mw. C.W. Havers (HBB), mw. J.C. Brouwers-Oosterbaan (VVD), dhr. A.M. Kramer 
(VVD), dhr. J.J. Duinker (D66) (tot 21.40u), dhr. A.P.A.F. Rocourt (vanaf 21:50u), 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).

AFWEZIG:  dhr. O.F. Lommerse (HBB)

VOORZITTER: mw. R.M. Timmer
COMMISSIEGRIFFIER: mw. E.B.C. van der Hoek
 

1 Opening en vaststellen agenda cie. Samenleving 9 maart 2021

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2 Spreekrecht inwoners

Mw. Lot Huigen van de vereniging 0 tot 23 Samenwerkende Vrijgevestigde Jeugd-ggz spreekt in bij 
agendapunt 04, concept verwervingsstrategie jeugdhulp.

3 Openbare Orde en Veiligheid: terugblik 2020, vooruitblik 2021 (B)
Mw. Merel Oversteegen en dhr. Paul Kloosterman, beiden teamchef politie van basisteam KennemerKust, 
beantwoorden vragen van de commissie en lichten de situatie bij de politie toe.

Conclusie van de voorzitter: De commissie wil investeren in preventie waardoor het aantal 
melding over bijvoorbeeld overlast van jongeren, verwarde personen en cybercriminaliteit 
afneemt en constateert dat het uitvoeringsplan Integrale Veiligheid verder voldoende aansluit 
op de situatie in Heemstede.

4 Concept verwervingsstrategie jeugdhulp (B)
Mw. Lot Huigen spreekt in.

Conclusie van de voorzitter: De verwervingsstrategie jeugdhulp wordt regionaal verder 
uitgewerkt en wordt na de zomer opnieuw voorgelegd aan de commissie. 
De wethouder brengt de suggesties van de commissie naar voren in het 
portefeuillehoudersoverleg (waaronder keuzevrijheid, nabijheid van zorg, de rol van 
vrijgevestigden, klachtenafhandeling en de scheiding van de verwerving van complexere zorg).

5 Motie frisse gezonde scholen (B)

Conclusie van de voorzitter: De commissie is akkoord met het instellen van een gemeentelijke 
subsidieregeling voor de ventilatie van schoolgebouwen en doet de motie af.



6 Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Paswerk 

Mw. De Wit informeert naar de verduurzamingen van sportverenigingen, de gemeentelijke inzet voor 
jongeren tijdens Corona en vraagt naar het tweede steunpakket voor de culturele sector.

7 Actiepuntenlijst

Actiepunt 20-15, Kansengelijkheid voor kinderen wordt afgedaan.

8 Wat verder ter tafel komt

Mw. De Wit bedankt de commissie voor de prettige manier van vergaderen.

9 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.53 uur.


