
Ontwikkelingen Sociaal Domein 
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Energietoeslag
De energietoeslag kan sinds anderhalve week worden aangevraagd bij de gemeente. Tot nog toe zijn 
ruim 80 aanvragen binnen, waarvan ongeveer 60 procent vanuit Heemstede. Dit gaat om mensen 
waarmee wij als gemeente vanuit het minimabeleid niet eerder contact hebben gehad. Dit geeft ons 
dus een mooie gelegenheid om deze doelgroep ook op onze andere regelingen te wijzen.
Ongeveer de helft van de aanvragen zijn al behandeld; bijna allemaal met positieve uitkomst. Deze 
week komt er in de lokale krantjes aandacht voor de energietoeslag en het Haarlems Dagblad heeft 
ook aangegeven met een artikel te komen. Wij blijven periodiek aandacht vragen voor deze regeling. 
De toeslag kan namelijk het hele jaar nog worden aangevraagd.

Exposities raadzaal 
Bij de exposities in de raadzaal is er op dinsdag 10 mei weer een wisseling van de wacht. De expositie 
ter gelegenheid van 75 jaar Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek maakt dan plaats voor 
een expositie van Esther Schnerr. Haar aquarellen hangen er tot begin juli; dan komt weer een 
andere kunstenaar aan bod.

Concert
Het Symfonisch Blaasorkest geeft op zondag 15 mei een openlucht concert in de vernieuwde haven. 
Er wordt gemusiceerd door het SBo, Harmonie St Michael en de Teisterband. De uitvoering begint 
om 14.00 uur en is vrij toegankelijk. Het SBo wil zo graag de bewoners van Heemstede laten delen in 
de jubileumviering.

Evaluatie Een tegen Eenzaamheid 
In de actielijst van de commissie is afgesproken dat we de evaluatie geven een jaar uitvoering van de 
motie. We stellen voor om de evaluatie in september te agenderen, dat geeft de gelegenheid om een 
volledige terugblik te geven op een jaar lang aanpak eenzaamheid/sociale coalitie.

Vrijgevestigde vaktherapeuten Jeugdhulp (afhandeling actielijst)
Afgesproken is dat het college de commissie informeert over de mogelijkheden om
de Haarlemse pilot, om vrijgevestigde vaktherapeuten te contracteren, regionaal uit te voeren, na 
het portefeuillehoudersoverleg. Het is besproken en het portefeuillehoudersoverleg heeft 
geadviseerd om de pilot in Haarlem eerst af te wachten, voordat andere gemeenten zich hierbij 
aansluiten.


