
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 11 oktober 2022 om 20.00 uur in het Raadhuis 
aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede.

De leden van de commissie Ruimte zijn van harte uitgenodigd aan te schuiven voor de behandeling van 
agendapunten 3.

De voorlopige agenda luidt als volgt: portefeuillehouder

indicatieve tijd

1 20:00 
-

20:05

Opening en vaststellen agenda commissie Samenleving 11 oktober 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

Strategie (semi)permanente huisvesting doelgroepen met urgente 
woonbehoefte

Momenteel staat Heemstede voor de opgave om voor de (semi)permanente
termijn statushouders en vluchtelingen uit Oekraïne te huisvesten. Hiervoor is 
een strategie langs drie parallelle sporen opgesteld: 
1) samenwerking met de corporaties om de instroom van statushouders naar 
reguliere woningen te blijven realiseren, 
2) onderzoek van de haalbaarheid om in gemeentelijke panden permanent 
flexwoningen te realiseren en 
3) voortzetting en realisatie van semipermanente flexwoningen. De raad stemt 
in met deze strategie.

Nienhuis/ 
Meerhoff

4 20:45
-

21:15

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede met 
vuurwerkverbod

Op 7 juli 2022 heeft de raad een motie aangenomen: Motie Heemstede 
vuurwerkvrij. Het college geeft invulling aan de motie door een wijziging van 
de APV aan de raad voor te stellen tot het instellen van een vuurwerkverbod.

Nienhuis



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 21:15
-

21:45

NAZENDING voortgang motie Oh Dennenboom De Wit

Overige punten

6 21:45
-

21:55

Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Spaarne werkt Meerhoff

7 21:55
-

22:05

Regionale samenwerking

Onder voorbehoud van vooraf aangemelde punten.

8 22:05 
-

22:15

Voortgang opvangplekken vluchtelingen en statushouders

Vragen over dit onderwerp dienen 48 uur voor de vergadering te zijn 
ingediend.

Nienhuis/
Meerhoff

9 22:15 
-

22:20

Actiepuntenlijst

10 22:20 
-

22:30

Wat verder ter tafel komt


