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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 11 mei 2021 om 20.00 uur in het Raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1 te Heemstede.

De voorlopige agenda luidt als volgt: portefeuillehouder

1 Opening en vaststellen agenda commissie Samenleving 11 mei 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.

A-stukken
(Dit zijn stukken die aan de commissie worden voorgelegd voor advies aan de raad.)

3 Ontwerp Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Kennemerland en ontwerp 
Programmabegroting 2022-2025 Veiligheidsregio Kennemerland.

De gemeenteraad geeft een zienswijze op het ontwerp jaarverslag 2020 en de 
ontwerp programmabegroting 2022-2025 van de Veiligheidsregio Kennemerland 
(VRK). 

Nienhuis

4 Wijziging Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs

Het college heeft een subsidieregeling voor verbetering van het binnenklimaat van 
de Heemsteedse basisscholen uitgewerkt. Schoolbesturen kunnen in combinatie 
met een beroep op de landelijke regeling aanvullend subsidie van de gemeente 
ontvangen. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de kosten en de omvang 
van de school. Om dit mogelijk te maken moet de Verordening materiële en
financiële gelijkstelling gewijzigd worden. 

Struijf

5 Zienswijze ontwerpbegroting 2022 GR Schoolverzuim en voortijdig 
schoolverlaten Zuid-Kennemerland en IJmond

Heemstede neemt samen met gemeenten in Midden- en Zuid-Kennemerland deel 
aan de Gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. 
Het GR bestuur heeft de  ontwerpbegroting 2022 vastgesteld. Hiermee is ook de 
bijdrage die de gemeente Heemstede moet betalen in 2022 bekend. De begroting 
moet op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen toegezonden worden 
aan de raden van de deelnemende gemeenten. Zij kunnen hun zienswijze kenbaar 
maken tot 15 juli 2021. De definitieve begroting moet voor 1 augustus 2021 bij 
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland zijn ingediend. De 
Heemsteedse bijdrage wijkt niet af van de afspraken die zijn gemaakt en er kan 
met de begroting worden ingestemd. 

Struijf



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)

6 Uitwerking regionale samenwerkingsverband Beschermd Wonen

Het college stemt in met het nader uitwerken van het regionale 
samenwerkingsverband op het gebied van Beschermd Wonen. Hierbij kennis te 
nemen van de afweging (tussen de mogelijke vormen) en in te stemmen met een 
verdere verkenning en uitwerking van de oprichting van een Gemeenschappelijk 
Orgaan (GO). Het college hoort ook graag in deze fase van het proces de visie van 
raadsleden over de toekomstige verplichte regionale samenwerking Beschermd 
Wonen, en wil de raad in staat stellen om aandachtspunten mee te geven in de 
commissie Samenleving middels eventuele agendering van dit B-stuk.

Struijf

7 Aanpassen verlichting honkbalveld RCH Pinguïns

Afgelopen jaar heeft de beheerder en exploitant Sportplaza van het sportpark 
Groenendaal opdracht gegeven aan CB’s LichtLab voor een onderzoek naar de 
verlichting van het honkbalveld. Aanleiding hiervoor waren klachten over 
lichthinder. Uit het onderzoek is gebleken dat de lichtsterktewaarde van deze 
armaturen te hoog is. Gezien deze constatering en de aanbevelingen van CB’s 
LichtLab alsmede de prioriteiten op het gebied van de energietransitie uit de nota 
duurzaam Heemstede 2020-2024, is het college voornemens over te gaan tot het 
installeren van ledverlichting bij het honkbalveld bij RCH Pinguïns en hiervoor 
€ 110.110 op te nemen in de Voorjaarsnota 2021 en de meerjarige financiële 
consequenties te verwerken in de Kadernota 2022-2025. 
Alvorens hiertoe over te gaan de commissie Samenleving eerst in de gelegenheid 
te stellen om haar zienswijzen kenbaar te maken.

Struijf

Overige punten

8 Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Paswerk Struijf

9 Actiepuntenlijst

10 Wat verder ter tafel komt


