
Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Samenleving

14 september 2021

AANWEZIG: dhr. O.F. Lommerse (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), dhr. J.F. Struijf (wethouder), mw. T. Goosens (Domeinmanager Samenleving), mw. J.J. Jacobs (senior 
beleidsmedewerker welzijn).

VOORZITTER: mw. J.F. Jagtenberg
COMMISSIEGRIFFIER: mw. E.B.C. van der Hoek
 

1 Agenda commissie Samenleving 14 september 2021

Agendapunt 5, Resultaat haalbaarheidsonderzoek renovatie vm. Bronsteemavo t.b.v. onderwijs en 
kinderopvang, wordt na voren geschoven en behandeld voor agendapunt 3.

Met deze wijziging is de agenda vastgesteld.

2 Spreekrecht inwoners

Dhr. Joost Dop, omwonende van de voormalig Bronsteemavo, heeft zich aangemeld als inspreker voor 
agendapunt 5, Resultaat haalbaarheidsonderzoek renovatie vm. Bronsteemavo t.b.v. onderwijs en 
kinderopvang.

5 Resultaat haalbaarheidsonderzoek renovatie vm. Bronsteemavo t.b.v. onderwijs en 
kinderopvang (B)
Dhr. Dop spreekt in.

Conclusie van de voorzitter: De commissie vraagt het college om nieuwe scenario’s uit te werken 
op basis van de volgende uitgangspunten:
- Een bij de locatie van de vm. Bronsteemavo passend aantal vierkante meters, een deel van de 

kinderopvangfunctie elders (terrein Jacobaschool)
- Voldoend aan de vereisten van het onderwijs, geschikt voor de leerlingen, passend bij de 

filosofie van de Jacobaschool en de doorlopende leerlijn
- Analyse van de mogelijk veranderende impact op de omgeving (verkeer, geluid etc.) en het 

betrekken van omwonenden
- Een duurzaam gebouw
- Renovatie van het huidige pand op basis van bovenstaande uitgangspunten of nieuwbouw 

passend bij het dorpskarakter van de buurt. 

3 Regiovisie jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond (A)

De commissie informeert naar de stand van zaken met betrekking tot de verwervingsstrategie 
jeugdhulp.
PvdA geeft het college mee om de inbreng van ervaringsdeskundigen, ouders en kinderen, onderdeel 
te laten zijn van het evaluatietraject.

Conclusie van de voorzitter: Regiovisie jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond gaat als 
hamerpunt naar de raad.



4 Benoemen lid raad van toezicht Stichting Openbaar Primair Onderwijs ZuidKennemerland (A)

Conclusie van de voorzitter: Benoemen lid raad van toezicht Stichting Openbaar Primair Onderwijs 
ZuidKennemerland gaat als bespreekpunt naar de raad.

6 Jaarverslag 2020 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (C)

Conclusie van de voorzitter: voldoende besproken.

7 Het behouden en versterken van de culturele infrastructuur in Heemstede (C)

Mw. De Wit spreekt, met steun van dhr. Duinker, haar teleurstelling erover uit dat het besluit over het 
culturele platform niet aan de commissie is voorgelegd. 
Wethouder Struijf legt het proces uit en licht toe dat hij - bij een toezegging- duidelijker had moeten 
vertellen hoe het besluit over het culturele platform bij de commissie zou terugkomen (als c-stuk) en 
maakt zijn excuses.
De commissie is akkoord met het besluit dat voor ligt en steunt het voorstel om het besluit terug te 
nemen niet.

Conclusie van de voorzitter: voldoende besproken.

8 Vaststelling aanbestedingsleidraad en programma’s van eisen Wet inburgering (C)

Conclusie van de voorzitter: voldoende besproken.

9 Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Paswerk

Wethouder Struijf informeert de commissie erover dat het c-stuk over Lokaal sportakkoord naar de 
commissie komt en verder over de situatie bij de jeugdhulporganisatie levvel 5.
Mw. Havers vraagt of het tekort aan chauffeurs van invloed is op het leerlingenvervoer en WMO-vervoer 
door RegioRijder.
De commissie vraagt de griffie (op voorstel van mw. Van der Heijden) een reactie te sturen in antwoord 
op de mail van kleine maatjes.
Mw. De Wit informeert naar het verloop van het groenonderhoud door Paswerk.
Dhr. Duinker: roept het college om aandacht te vragen voor het aantal wijkagenten in Heemstede dat 
volgens het beleidsplan op 5 wijkagenten uitkomt.

Conclusie van de voorzitter: voldoende besproken.

10 Actiepuntenlijst

Mw. Van de Pieterman informeert naar aanleiding van actiepunt 21-03, Beschoeiing NJV de Haven, hoe 
bekostiging van de tweede fase zal plaatsvinden?

Conclusie van de voorzitter: Actiepunt 21-03, Beschoeiing NJV de Haven, wordt afgedaan.

11 Wat verder ter tafel komt

Mw. Van de Pieterman geeft het college mee om in de begroting middelen voor de initiatievenbudgetten 
te reserveren.

12 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.33 uur.


