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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 11 januari 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 11 januari 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.)

3.3 20:15 
-

20:35

Oprichten Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen

De raad wordt gevraagd toestemming te verlenen voor het oprichten van het 
Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen voor de regio Zuid-
Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer. Dit is het juridisch kader voor de 
verplichte samenwerking in de regio, met maximale zeggenschap voor 
afzonderlijke gemeenten en borging van gezamenlijke verantwoordelijkheid en 
betrokkenheid. Gemeenten kunnen op basis van hun lokale situatie zorg op 
maat en dichtbij hun inwoners organiseren. Dit versterkt de gewenste 
beweging van ‘intramuraal’ naar ‘zo thuis mogelijk wonen’.

Struijf

3.2 20:35 
-

20:55

Regionaal kader Opvang, Wonen en Herstel 2022 tot en met 2027

Het college biedt de raad het Regionaal kader Opvang, Wonen en Herstel 
2022 tot en met 2027 ter vaststelling aan. Dit kader vormt de basis voor alle 
gemeenten om het lokale beleid en de lokale uitvoering voor Beschermd 
Wonen in samenhang met Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang 
vorm te geven. Doelstelling is om alle cliënten Maatschappelijke Opvang, 
Beschermd Wonen en Vrouwenopvang zo gewoon mogelijk te laten wonen 
met herstelondersteuning gericht op inclusie, burgerschap, participatie, 
zelfredzaamheid en informele steun in de lokale omgeving.

Struijf



3.3 20:55 
-

21:10

Verwervingsstrategie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
(B-stuk)

Op 1 januari 2023 verlopen de contracten voor de huidige 
maatwerkvoorzieningen en zal de doordecentralisatie van Beschermd Wonen 
plaatsvinden. De gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, 
Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort starten een 
regionale aanbestedingsprocedure om de maatwerkvoorzieningen Beschermd 
Wonen en Maatschappelijke Opvang in te kopen. De voorgestelde 
verwervingsstrategie wordt voorgelegd aan de commissie om haar zienswijze 
kenbaar te maken.

Struijf

4 21:10 
-

21:40

Vaststellen cultuurnota Cultuur de verbindende factor 2022-2024

Het college van B en W stelt voor aan de raad de cultuurnota ‘Cultuur de 
verbindende factor 2022-2024’ vast te stellen en de dekking van de corona-
steunmaatregelen van jaarlijks €35.000 te regelen in de Begroting 2023 e.v. In 
de nota wordt het beleid geactualiseerd en voor de komende jaren 
vastgelegd. Het beleid richt zich op cultuurbehoud, cultuurparticipatie en 
cultuureducatie.

Struijf

5 21:40 
-

22:10

Wijziging Algemene subsidieverordening en bijzondere verordeningen, 
Actualisatie subsidiekader

Het college stelt de raad voor:
- De Algemene subsidieverordening Heemstede 2016 te wijzigen;
- Het Subsidiebeleidsplan 2016-2019 te vervangen door een Subsidiekader;
- Enkele bijzondere subsidieverordeningen te wijzigen; en
- Enkele bijzondere subsidieverordeningen in te trekken.

Struijf

6 22:10 
-

22:30

Vorming van een stichting Risicobeheer voor de gezamenlijke 
veiligheidsregio’s

De gemeenteraad geeft haar wensen en bedenkingen ten aanzien van de 
intentie tot oprichting van en deelname aan de stichting Risicobeheer 
veiligheidsregio’s, die de veiligheidsregio  Kennemerland adviseert en voor 
veiligheidsregio’s ongevallenverzekeringen inkoopt. 

Nienhuis

7 22:30 
-

22:35

Intrekken verordening Wet inburgering Heemstede 2013

Per 1 januari 2013 hadden gemeenten geen taken meer in het kader van de 
huidige Wet inburgering. Wel bleven zij op grond van overgangsrecht na die 
datum nog verantwoordelijk voor een aantal zaken waaronder de handhaving 
van inburgeringsplichtigen van wie de inburgeringstermijn vóór 1 januari 2013 
is begonnen. Nu er geen inburgeringplichtigen meer zijn uit het regime van 
2007 t/m 2012 wordt de verordening per 1 januari 2022 ingetrokken.

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)

8 22:35 
-

22:55

Beleidsregels inburgering Heemstede 2022 en motie ‘Wat is de status 
van statushouders’

Per 1 januari 2022 treedt de Wet inburgering 2021 in werking. Omwille van 
rechtszekerheid en uniformiteit zijn veel onderwerpen grotendeels in de 
nieuwe wet en het daarop gebaseerde Besluit en de Regeling geregeld.
In deze beleidsregels wordt aangegeven hoe de gemeente omgaat met de 
nieuwe uitvoeringstaken inburgering. Met dit besluit worden de “Beleidsregels 
inburgering Heemstede 2022’ vastgesteld. Ook wordt met deze stukken en dit 
besluit uitvoering gegeven aan de motie ‘Wat is de status van statushouders’.

Struijf

9 22:55 
-

23:15

Inkoopstrategie individuele begeleiding en dagbesteding Wmo per 2023

De gemeente dient per 2023 nieuwe contracten te sluiten voor de Wmo 
voorzieningen individuele begeleiding en dagbesteding. Hiertoe is een 
concept inkoopstrategie opgesteld. Het college stelt deze vast en vraagt de 
commissie Samenleving om haar zienswijzen kenbaar te maken.

Struijf

10 23:15 
-

23:35

Inkoopstrategie Huishoudelijke Ondersteuning Wmo per 2023

De gemeente dient per 2023 nieuwe contracten te sluiten voor de Wmo 
voorziening huishoudelijke ondersteuning. Hiertoe is een concept 
inkoopstrategie opgesteld. Het college stelt deze vast en vraagt de commissie 
Samenleving om haar zienswijzen kenbaar te maken.

Struijf

Overige punten

11 23:35 
-

23:45

Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Paswerk Struijf

12 23:45 
-

23:50

Actiepuntenlijst

13 23:50 
-

23:55

Wat verder ter tafel komt


