
Agenda commissie Samenleving

724459

Voorlopig

De voorzitter van de raadscommissie Samenleving roept de leden van de raadscommissie Samenleving op 
tot het houden van een openbare vergadering op dinsdag 12 april 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 12 april 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.

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)

3 20:15
-

20:45

Vaststellen van de Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet 2022

Het college besluit beleidsregels vast te stellen met betrekking tot de vrijlating 
van giften aan bijstandsgerechtigden in de Participatiewet. Met deze 
beleidsregels worden giften tot € 1.200 per kalenderjaar vrijgelaten. Ook 
worden giften met een specifieke bestemming niet meegenomen.

Struijf

4 20:45 
-

21:15

Procesvoorstel integraal huisvestingsplan (IHP) basisscholen.

De gemeente is voor de Nicolaas Beetsschool op zoek naar een tijdelijk 
andere locatie als er nieuwbouw wordt gepleegd voor de school. Voor deze 
zogenoemde wissellocatie zijn meerdere scenario’s in beeld die nader 
uitgewerkt moeten worden. De raad heeft in een motie het college 
opgeroepen een procesvoorstel aan te bieden waarin de uitdagingen voor de 
uitvoering van het Integraal huisvestingsplan voor de Heemsteedse 
basisscholen wordt toegelicht. In dit voorstel staan de scenario’s en de 
vervolgstappen genoemd. Het college vraagt de commissie Samenleving haar 
zienswijze te geven.

Struijf

Overige punten

5 21:15 
-

21:30

Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Spaarne Werkt Struijf



6 21:30 
-

21:35

Actiepuntenlijst

7 21:35 
-

21:45

Wat verder ter tafel komt


