
Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Samenleving

11 mei 2021

AANWEZIG: Mw. J. Goedkoop (HBB), 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), 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 commissie Samenleving 11 mei 2021

De voorzitter maakt de uitslagen van de stemmingen per post bekend.
- Dhr. Eddo Carels en dhr. Daan Knijnenburg zijn benoemd als architectlid van de Adviescommissie 

voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede. Van de 17 uitgebrachte stemmen waren allen voor.
- Dhr. John Wulfers is benoemd als lid van  de commissie Middelen, plv. lid van de 

raadscommissies SAM en RUI. Van de 17 uitgebrachte stemmen waren allen voor.

Agendapunt 7, Aanpassen verlichting honkbalveld RCH Pinguïns, wordt naar voren geschoven en het 
eerste behandelpunt van deze avond.

De commissie stelt de gewijzigde agenda vast.

2 Spreekrecht inwoners

Dhr. Erwin Mense van Burtcomite NOVA heeft zich aangemeld als inspreker bij agendapunt 7, 
Aanpassen verlichting honkbalveld RCH Pinguïns.

7 Aanpassen verlichting honkbalveld RCH Pinguïns (B)
Dhr. Mense spreekt in.

De commissie geeft de wethouder mee buurtbewoners te betrekken bij het testen van de nieuwe 
verlichting en daarbij verwachtingsmanagement in het vizier te houden.

Conclusie van de voorzitter: De commissie is akkoord met de installatie van ledverlichting bij 
RCH Pinguïns en de verwerking van de investering in de voorjaarsnota en kadernota.

3 Ontwerp Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Kennemerland en ontwerp Programmabegroting 
2022-2025 Veiligheidsregio Kennemerland (A)

De commissie vraagt aandacht voor de voorbereiding van de VRK op de energietransitie en voor de 
brandveiligheid van zonnepanelen.

Conclusie van de voorzitter: Ontwerp Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Kennemerland en 
ontwerp Programmabegroting 2022-2025 Veiligheidsregio Kennemerland gaat als 
bespreekpunt naar de raad. 
De burgemeester stuurt de commissie voor de raadsvergadering een gewijzigde zienswijze met 
hierin het verzoek tot een beknopte weergaven van de jaarstukken met het stoplichtenmodel 
gericht op de te bereiken maatschappelijke effecten en stuurt de reactie van de VRK op de 
vragen over de energietransitie en de brandveiligheid van zonnepanelen. 



4 Wijziging Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs (A)

Conclusie van de voorzitter: Wijziging Verordening materiële en financiële gelijkstelling 
onderwijs gaat als hamerpunt naar de raad.

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

Conclusie van de voorzitter: Zienswijze ontwerpbegroting 2022 GR Schoolverzuim en voortijdig 
schoolverlaten Zuid-Kennemerland en IJmond gaat als bespreekpunt naar de raad.
Wethouder Struijf informeert de commissie voor de raadsvergadering over het gehanteerde 
percentages voor indexatie van bedragen in de ontwerpbegroting, op verzoek van D66.

6 Uitwerking regionale samenwerkingsverband Beschermd Wonen (B)

Conclusie van de voorzitter: De commissie is akkoord met de uitwerking van de oprichting van 
een Gemeenschappelijk Orgaan als samenwerkingsverband op het gebied van beschermd 
wonen en moedigt de wethouder aan zitting te nemen in het dagelijks bestuur van het orgaan.

8 Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Paswerk

Mw. De Wit informeert naar het verloop van het proces van de verwerving van jeugdhulp, kondigt een 
motie aan en attendeert de commissie op een andere aanpak van de inkoop .

9 Actiepuntenlijst

Geen wijzigingen.

10 Wat verder ter tafel komt

Geen punten.

11 Sluiting

De voorzitter sluit haar laatste vergadering om 21.50 uur.


