
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 13 september 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 13 september 
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

Besteding middelen Nationaal Programma Onderwijs

Gemeenten en scholen hebben voor het inhalen van achterstanden die door 
de coronacrisis zijn ontstaan geld van het rijk ontvangen. De gemeente 
Heemstede ontvangt een eenmalige uitkering van € 510.176, --. De middelen 
mogen ingezet worden tot en met schooljaar 2024/2025. Scholen en overige 
partners worden uitgenodigd om binnen de door het rijk vastgestelde 
bestedingsdoelen een incidentele subsidieaanvraag in te dienen. Het college 
geeft met dit besluit uitvoering aan de motie van de raad over de inzet van de 
coronagelden.

Meerhoff

4 20:45 
-

21:15

Voortzetting Sociale Coalitie (inclusief evaluatie 1 jaar ‘Samen tegen 
eenzaamheid’)

De Sociale Coalitie en daarmee de aanpak ‘Samen tegen eenzaamheid’ is 1 
jaar onderweg. Uit de evaluatie (zie de bijlage) blijkt dat in het afgelopen jaar 
veel in gang is gezet, maar ook dat de eenzaamheidscijfers in Heemstede 
stijgen, in lijn met de landelijke trend. Volwassenen en ouderen zijn daarbij in 
Heemstede wel minder vaak eenzaam dan landelijk. Ook voor jongeren is 
eenzaamheid een risico. De Sociale Coalitie speelt een belangrijke rol in het 
tegengaan van eenzaamheid, maar kan ook breder worden ingezet. In de 
gemeentelijke meerjarenbegroting is daarom de wens opgenomen om de 
Sociale Coalitie, inclusief de aanpak eenzaamheid, voort te zetten in 2023 en 
2024 en te dekken uit de bestemmingsreserve Corona. Het college neemt 
kennis van de evaluatie en legt deze voor aan de commissie Samenleving 
voor een zienswijze.

Meerhoff



Overige punten

5 21:15 
-

21:25

Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Spaarne werkt De Wit/ 
Meerhoff

6 21:25 
-

21:35

Regionale samenwerking

Onder voorbehoud van vooraf aangemelde punten.

7 21:35 
-

21:45

Voortgang opvangplekken vluchtelingen en statushouders

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

Nienhuis/
Meerhoff

8 21:45 
-

21:55

Actiepuntenlijst

9 21:55 
-

22:00

Wat verder ter tafel komt


