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Verduurzaming van het Sportpark 
Er lopen momenteel twee acties ter verduurzaming van het sportpark. De eerste is de verledding, 
mede ingegeven vanwege lichthinder voor de omgeving op het honkbalveld van RCH Pinguïns. Er is 
een onderzoek gedaan naar de lichthinder. We nemen de aanbeveling om de bestaande armaturen 
te vervangen door LED armaturen over. Hiervoor wordt een voorstel opgesteld dat voor de zomer 
gereed zal zijn. Na de verledding van het honkbalveld gaan we door met het verledden van het 
gehele park, hierover wordt u in Q4 nader geïnformeerd.
De tweede actie is een onderzoek naar het plaatsen van zonnepanelen op het gehele sportpark. Een 
aantal clubs was hier zelf al actief mee bezig. We zijn voornemens om dit samen met alle clubs op het 
sportpark en Zon op Heemstede oppakken. De laatste maakt nu een businesscase van het sportpark. 
Deze case moet de volgende hoofdvragen beantwoorden: wat past er aan zonnepanelen, wat is de 
investering die nodig is, wat levert het op en op wat voor manier kan de opbrengst het beste 
terugvloeien naar de sportverenigingen en de gemeente. Er wordt hierbij gedacht aan het oprichten 
van een coöperatie. Verwacht wordt dat we u hierover voor de zomer nader kunnen informeren.
Tot slot wordt er gewerkt aan een zogenaamde routekaart voor de verduurzaming van het sportpark, 
waarbij in de tijd wordt uitgezet welke acties wanneer gaan plaatsvinden. Deze routekaart wordt 
verankerd in het lokaal sportakkoord (planning juni commissie SAM) en het monitoringssysteem van 
programma duurzaamheid. 

Toeslagen affaire kinderopvang
In de afgelopen weken hebben zich meer Heemsteedse inwoners gemeld bij de Belastingdienst. De 
gemeente heeft de contactgegevens van 20 inwoners doorgekregen van de Belastingdienst. Vanuit 
Loket Heemstede is inmiddels met 16 inwoners contact opgenomen, 14 inwoners daarvan zijn 
gesproken. De overige inwoners worden komende week gebeld. De inwoners geven aan dat zij het 
prettig vinden dat contact wordt gelegd. De meeste inwoners hebben hun problemen opgelost en 
willen de periode achter zich laten. Extra ondersteuning is niet nodig. Ook zijn er inwoners met een 
gerichte vraag en inwoners die behoefte hebben aan een uitgebreider gesprek, hierbij gaat het om 5 
inwoners. Deze ondersteuning wordt integraal vanuit Loket Heemstede geboden. 

TONK regeling
Op 16 maart liggen de beleidsregels TONK ter vaststelling voor in het college. Daarna nemen we de 
TONK aanvragen direct in behandeling. Op 2 maart is hierover advies gevraagd aan de cliëntenraad, 
zij waren unaniem akkoord met de nog vast te stellen beleidsregels.

Plein 1 studieplekken ten behoeve van jongeren
Naar aanleiding van een uitspraak van de minister over het aanbieden van studieplekken voor 
jongeren, hebben we geïnventariseerd wat de mogelijkheden zijn binnen de corona maatregelen op 
Plein 1. Met de gebruikers is overlegd en de praktische uitwerking vindt nu plaats. De verwachting is 
dan we over een week 13 corona-proof studieplekken kunnen aanbieden op afspraak in bepaalde 
tijdsloten.  


