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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 12 januari 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 Agenda commissie Samenleving 12 januari 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 Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland

De gemeenten Bloemendaal, Heemstede, Haarlem en Zandvoort gaan een 
‘Participatiebedrijf’ oprichten. De Gemeenschappelijke Regeling Paswerk en 
onderdelen van de Werkpas Holding worden hiervoor samengevoegd. De focus van 
het Participatiebedrijf wordt de organisatie van en toeleiding naar betaald werk. 

Struijf

4 Beschikbaar stellen krediet uitbreiding basisschool De Evenaar

In het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2019-2039 is een interne 
verbouwing van De Evenaar en De Ark opgenomen zodat het ruimtetekort bij De 
Evenaar opgelost wordt. Voor deze aanpassing is een krediet van € 50.000 
beschikbaar gesteld. Bij de uitwerking van dit plan blijkt deze oplossing niet mogelijk. 
De gemeente heeft als alternatief de plaatsing van een noodlokaal op het 
schoolplein voorgesteld. Het schoolbestuur heeft een tegenvoorstel gedaan. In dit 
voorstel wordt via een dakopbouw extra ruimte gecreëerd. Het bestuur vraagt de 
gemeente de bijdrage van € 250.000 voor het  noodlokaal in te mogen zetten voor 
hun plan. Het college vraagt de raad om het benodigde extra krediet van € 200.000 
hiervoor beschikbaar te stellen. 

Struijf

5 Wensen en bedenkingen deelname Werkgeversvereniging Samenwerkende 
Veiligheidsregio's

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland verzoekt de raad haar 
wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het besluit tot deelname 
aan de landelijke Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's 
(WVSV).

Nienhuis

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


C-stukken
(Dit zijn collegebesluiten die het college ter informatie aan de raad stuurt. De raad hoeft hierover
 niet te besluiten. Deze stukken worden alleen op verzoek van een raadslid geagendeerd.)

6 Onderbrengen Wmo loket Bloemendaal bij de Intergemeentelijke Afdeling 
Sociale Zaken Bloemendaal en Heemstede (IASZ) op verzoek van HBB

Het Wmo loket Bloemendaal wordt per 1 mei 2021 organisatorisch 
ondergebracht bij de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Bloemendaal 
en Heemstede (IASZ), onder voorwaarde van akkoord van de gemeenteraden 
van Heemstede en Bloemendaal met aanpassing van de Gemeenschappelijke 
Regeling Samenwerking Sociale Zaken 2016. De verwachting is dat het 
onderbrengen van het Wmo loket bij de IASZ zorgt voor een efficiënte en 
effectieve uitvoering van de taken van het Wmo loket en voor een bredere basis 
binnen de IASZ waarmee de kwetsbaarheid wordt verkleind.

Kernvraag HBB
Is het WMO loket Heemstede ook ondergebracht onder het IASZ?  Met andere 
woorden, waarom alleen WMO loket Bloemendaal?

Struijf

Overige punten

7 Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Paswerk

8 Actiepuntenlijst januari 2021

9 Wat verder ter tafel komt


