
Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Samenleving

13 september 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), dhr. S.J.P. van der Weijden (CDA), 
dhr. C.M. Vidal Queta (PvdA), dhr. S.A. Meerhoff (wethouder), mw. A.H.A. Grummel (wethouder), mw. S.A.de Wit-van der Linden 
(wethouder), mw. A.M.C.E. Stam (wethouder), mw. T. Goosens (manager sociaal domein).

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

 

1 Opening en vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2 Spreekrecht inwoners

Mw. Sterre Marrée van het Collectief Vrije Keuze spreekt in over de demonstraties bij abortuskliniek 
Bloemenhove.

3 Besteding middelen Nationaal Programma Onderwijs (B)

Conclusie van de voorzitter: De commissie stemt in met de inzet van de coronagelden voor 
incidentele subsidies aan scholen, uit zijn zorg over een gelijkwaardige verdeling van het 
budget over de deelnemende partijen en geeft enkele suggesties mee.
De commissie doet de motie af.

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

Conclusie van de voorzitter: De commissie steunt de voortzetting van de Sociale Coalitie en geeft 
diverse suggesties mee waaronder het ontplooien van ‘out of te box’ initiatieven gericht op 
eenzame jongeren en de filosofische tekst in de evaluatie te schrappen.

5 Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Spaarne Werkt

Wethouder Meerhoff informeert de commissie over drie punten.
- Heemstede is één van de 11 gemeenten die door de staatsecretaris is uitgenodigd om van 

gedachten te wisselen over de hervormingsagenda van de jeugdzorg. Ingebrachte punten zijn de 
reikwijdte van de jeugdzorg en financiën.

- Spaarne Werkt heeft komende week een bestuursvergadering over de plannen voor de structurele 
tekorten bij beschut werken.

- De portefeuillehouders jeugd hebben een gesprek gevoerd met de werkgroep Jeugd over het 
samen optrekken.



6 Regionale samenwerking

Er zijn geen punten.

7 Voortgang opvangplekken vluchtelingen en statushouders

Het agendapunt is vervallen. Er zijn geen vragen ingediend.

8 Actiepuntenlijst

De actiepunten 22-02, Preventie jeugdhulp: Buurtgezinnen.nl en Humanitas, en 22-04, Samen tegen 
eenzaamheid, worden afgedaan. De actiepunten 22-05, Voormalig postkantoor, en 22-06, Versnelde 
huisvesting statushouders, zijn doorgeschoven naar Q4.

9 Wat verder ter tafel komt

Dhr. Van der Weijden (CDA) en mw. Derks (D66) informeren respectievelijk naar de regie bij de brand 
in de Rivierenbuurt en de evaluatie van de inzet van de hulpdiensten bij de brand.

Mw. Abswoude (HBB) vraagt of de lancering van een nieuwe website wel het juiste instrument is om 
jongeren te bereiken. Mw. Storm van ’s Gravesande (VVD) onderstreept opnieuw het belang van een  
landingspagina die aansluit op de doelgroep, in dit geval jongeren. Mw. Abswoude (HBB) vraagt 
verder om de commissie te betrekken bij de start van activiteiten gericht op jongeren en te rapporteren 
over de deelname van jongeren aan deze activiteiten.

Dhr. Van der Weijden (CDA) informeert naar de gevolgen van de stijging van de energiekosten voor 
het zwembad en dhr. Bonnema (VVD) vraagt naar de gevolgen van de prijsstijgingen voor alle 
sportverenigingen.

Dhr. Duinker (HBB) maakt het college attent op het gevaar van het omvallen van de stalen buizen bij 
het museum van het waterleidingbedrijf.

10 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur.


