
Agenda commissie Samenleving
Voorlopig

De voorzitter van de raadscommissie Samenleving roept de leden van de raadscommissie Samenleving op 
tot het houden van een openbare vergadering op dinsdag 10 mei 2022 om 20.00 uur in het Raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1 te Heemstede.

De voorlopige agenda luidt als volgt: portefeuillehouder

indicatieve tijd

1 20:00 
-

20:05

Opening en vaststellen agenda commissie Samenleving 10 mei 2022

2 20.05 
-

20:15

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 20:15
-

20:45

Ontwerpbegroting 2023-2025 Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd 
Wonen

Het college stelt de raad voor een zienswijze te geven op de 
Ontwerpbegroting 2023-2025 Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd 
Wonen.

Struijf

4 20:45 
-

21:15

Zienswijze begroting 2023 GR Schoolverzuim en voortijdig 
schoolverlaten RMC Regio Zuid-Kennemerland en IJmond

De raad heeft het verzoek ontvangen van het dagelijks bestuur van de GR 
Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten RMC Regio Zuid-Kennemerland 
en IJmond om een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2023. Het 
college stelt de raad voor in te stemmen met voorliggende zienswijze.

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.)

5 21:15 
-

21:30

Regionale corona impact monitor, editie maart 2022 (vijfde editie) op 
verzoek van HBB

De vijfde en voorlopig laatste editie (maart 2022) van het regionale onderzoek 
is gereed. Het college neemt kennis van de regionale Corona Impact Monitor 
en biedt dit ter kennisname aan bij de raad. De monitor brengt de gevolgen 
van de coronacrisis voor de regio in kaart. De gemeente Heemstede gebruikt 
de monitor om aandachtspunten, risico’s en kansen van de gevolgen op te 
vangen en het herstel te bevorderen.

Kernvragen HBB
Wat gaat er gebeuren met de resultaten uit de corona impact monitor met 
name wat betreft sociaal maatschappelijk jongeren met jeugdhulp? Ik lees dat 
er een flinke stijging is in percentages bij eenzaamheid, depressieve klachten 
en online pesten wij vinden dit zorgelijk. Ik hoor graag of wie iets aan deze 
resultaten gaan doen.

Struijf

Overige punten

6 21:30 
-

21:45

Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Spaarne werkt Struijf

7 21:45 
-

21:50

Actiepuntenlijst

8 21:50 
-

22:00

Wat verder ter tafel komt


