
Besluitenlijst commissie Samenleving

12 april 2022

AANWEZIG: mw. V.M. Storm van 's Gravesande-Penn (VVD), dhr. Y. Bonnema (VVD), dhr. J.J. Duinker (HBB), mw. A.M. Apswoude 
(HBB), mw. M. Derks (D66), dhr. T.J. Zwijnenburg (D66), mw.  T.J.G. van der Heijden (GroenLinks), mw.  S.A.de Wit-van der Linden 
(CDA), dhr. S.A. Meerhoff (PvdA), mw. A.C. Nienhuis (burgemeester), dhr. J.F. Struijf (wethouder), en mw. J. Jacobs (senior 
beleidsadviseur Welzijn).

VOORZITTER: mw. A.P. van der Have
COMMISSIEGRIFFIER: mw. E.B.C. van der Hoek
 

1 Opening en vaststellen agenda commissie Samenleving 12 april 2022

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

2 Spreekrecht inwoners

Mw. Terenja Dors en mw. Hedwig Boor, vaktherapeuten jeugdhulp, spreken in over het onderwerp 
jeugdhulp en de petitie die ze hebben overhandigd aan wethouder Struijf.

Toezegging wethouder Struijf: Het college informeert de commissie over de mogelijkheden om de 
Haarlemse pilot, om vrijgevestigde vaktherapeuten te contracteren, regionaal uit te voeren, na 
het portefeuillehoudersoverleg.

3 Vaststellen van de Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet 2022

Conclusie van de voorzitter: De commissie is akkoord met de uitvoering van de motie giften in de 
bijstand door het instellen van beleidsregels en doet de motie af. 

4 Procesvoorstel Integraal Huisvestingsplan basisscholen: uitvoering fase 1

Conclusie van de voorzitter: De commissie uit haar zorg over de ontstane vertraging bij de 
nieuwbouw van de Nicolaas Beetsschool en de gevolgen voor het hele plan. 
De commissie is akkoord met de uitvoering van de motie Waar was de participatie en doet de 
motie af.
VVD geeft de suggestie mee om als locatie voor de tijdelijke huisvesting van de Nicolaas Beetsschool 
het parkeerterrein Sportparklaan te betrekken en HBB denkt aan het terrein aan de Vrijheidsdreef.

De commissie vraagt de griffie om een technische sessie over het integraal Huisvestingsplan 
basisscholen te organiseren.

5 Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Spaarne Werkt

Geen nieuwe punten.



6 Actiepuntenlijst

Er zijn geen mutaties.

7 Wat verder ter tafel komt

Dhr. Bonnema informeert naar de mogelijkheden om de kostendelersnorm voor jongeren al eerder te 
laten vervallen.
Toezegging wethouder Struijf: Het college informeert de commissie erover of er inmiddels meer 
mogelijkheden zijn om de kostendelersnorm voor thuiswonende jongeren in Heemstede af te 
schaffen.

Dhr, Bonnema vraagt of de gemeente ondersteuning kan bieden aan Oekraïense vluchtelingen 
wanneer de telefoon(provider) in Nederland niet werkt. De burgemeester neemt de suggestie mee.

8 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21:25 uur.


