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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 14 september 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 14 september 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 Regiovisie jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond

De gemeenten in de jeugdhulpregio’s Zuid-Kennemerland en IJmond staan samen 
voor de opgave te zorgen voor goede jeugdhulp die aansluit bij de behoeften en 
mogelijkheden van jeugdigen, ouders en gezin én die betaalbaar is, nu en in de 
toekomst. Deze regiovisie geeft richting aan de samenwerking tussen de gemeenten 
en aan de inhoudelijke opgaven en ambities waar de regio’s aan werken. De 
regiovisie vormt dan ook het gezamenlijke inhoudelijke kader waarop regionaal 
gestuurd gaat worden.
Met het opstellen van de regiovisie wordt, voor dit onderdeel, ook gehoor gegeven 
aan de Resolutie Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) Jeugd die door de 
gemeenten in VNG-verband is opgesteld en in juni 2020 is aangenomen. 

Struijf

4 Benoemen lid raad van toezicht Stichting Openbaar Primair Onderwijs 
ZuidKennemerland

De gemeenteraad is, als extern toezichthouder in het kader van het in stand houden 
van het openbaar primair onderwijs bevoegd om een besluit te nemen over het 
benoemen van de leden van de raad van toezicht van Stichting Openbaar Primair 
Onderwijs Zuid-Kennemerland. De gemeenteraad stemt in met de voordracht. 

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)

5 Resultaat haalbaarheidsonderzoek renovatie vm. Bronsteemavo t.b.v. onderwijs 
en kinderopvang

De raad heeft het college opdracht gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek naar 
de renovatie van de vm. Bronsteemavo ten behoeve van de huisvesting van
de Jacobaschool en de huidige huurders van de locatie: Casca en Humankind. In dit 
voorstel wordt het resultaat van het onderzoek teruggekoppeld. De commissie 
Samenleving wordt gevraagd haar zienswijzen op de uitkomst te geven.

Struijf



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 Jaarverslag 2020 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland 
op verzoek van VVD

Jaarlijks biedt Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland de 
jaarrekening over het voorgaande jaar aan de gemeente aan. Het verslagjaar 2020 is 
afgesloten met een negatief exploitatiesaldo. Dit was verwacht. De Stichting heeft in 
2019 en 2020 stappen gezet om ervoor te zorgen dat op de langere termijn weer 
sprake zal zijn van een positief saldo. Ondanks het negatieve resultaat is de financiële 
positie nog steeds solide.

Kernvragen VVD
Zijn er in het kader van de door de overheid gestimuleerde Corona maatregelen acties 
in het kader van de luchtkwaliteit en luchtventilatie ingezet, zijn alle Stopoz scholen in 
Heemstede inmiddels verzekerd van een goede luchtkwaliteit volgens de geldende 
richtlijnen?

Struijf

7 Het behouden en versterken van de culturele infrastructuur in Heemstede 
op verzoek van VVD

Het college van B&W heeft besloten na afstemming met de culturele sector voor de 
periode van 2021-2025 een bedrag van € 184.000 beschikbaar te stellen voor het 
realiseren van een digitaal cultureel platform, een jaarlijks terugkerend 
cultuurevenement en de mogelijkheid tot subsidiëring van culturele activiteiten.
Hiermee wordt de culturele sector in Heemstede behouden en versterkt.

Kernvragen VVD
Fijn dat er een breed draagvlak is, en dat Brandus mooi lijkt aan te sluiten bij onze 
plannen. 
Vraag: Welke plek krijgt eventueel door participanten gewenste reclame/marketing 
voor hun aanbod op deze website, is daarover nagedacht, zeker ook om ervoor te 
waken dat alles eerlijk blijft en niet de 'sterkste deelnemer' de meeste ruimte gaat 
innemen?

Struijf

8 Vaststelling aanbestedingsleidraad en programma’s van eisen Wet inburgering 
op verzoek van VVD

Vaststelling van de aanbestedingsleidraad en de programma’s van eisen brugklas en 
leerroutes. Na het intrekken van de aanbesteding in mei jl. is er een nieuwe leidraad. 
Ook de programma’s van eisen zijn aangepast. 

Kernvragen VVD
De basisvoorzieningen wonen, werk, zorg, inkomen, verzekeringen en onderwijs 
dienen lokaal te worden aangeboden en gaan lokaal verworven worden.
Vraag: Gaat het taalonderwijs ook zo veel mogelijk lokaal plaatsvinden binnen de 
eigen gemeentegrenzen? Hoe groot acht de wethouder het scenario dat hoe verder 
van huis hoe groter het risico op uitval bij de deelnemers? Is hierover nagedacht?

Struijf

Overige punten

9 Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Paswerk Struijf

10 Actiepuntenlijst

11 Wat verder ter tafel komt


