
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 14 juni 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 14 juni 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 
-

20:40

Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeenschappelijke Regeling 
Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (t/m 2021 Paswerk) en 
ontwerpbegroting 2023 Gemeenschappelijke Regeling Spaarne Werkt.

Spaarne Werkt is het nieuwe Participatiebedrijf in Zuid-Kennemerland 
(voorheen Paswerk) en voert de Wet sociale werkvoorziening uit voor 
Bloemendaal, Heemstede, Haarlem en Zandvoort. Het bestuur van de GR 
stuurt de jaarrekening jaarlijks ter kennisneming aan de raden van de 
deelnemende gemeenten. Het boekjaar 2021 van Paswerk is afgesloten met 
een negatief resultaat van € 419.626,00. Dit tekort wordt ten laste gebracht 
van de algemene reserve van Paswerk, zodat er geen aanvullende bijdrage 
van de gemeente nodig is. 
Voor 2023 gaat Spaarne Werkt uit van een sluitende begroting. Voor de Wet 
sociale Werkvoorziening (Wsw) en Beschut werk, onderdelen van het 
programma Werk, worden additionele middelen van de deelnemende 
gemeenten gevraagd. Spaarne Werkt presenteert medio 2022 een plan van 
aanpak om het verdienvermogen te verhogen en de kosten te verlagen. 

Meerhoff

4 20:40 
-

21:05

Verlenen borgstelling Atheneum College Hageveld

Atheneum College Hageveld heeft de gemeente gevraagd garant te staan 
voor een lening van € 8,5 miljoen. De lening heeft een looptijd van 20 jaar. De 
gemeente is bereid garant te staan en de borgstelling te verlenen.

Meerhoff



5 21:05 
-

21:30

Benoeming lid raad van toezicht Stichting openbaar primair onderwijs 
ZuidKennemerland en goedkeuring statutenwijziging.

De gemeenteraad is, als extern toezichthouder in het kader van het in stand 
houden van het openbaar primair onderwijs bevoegd om een besluit te nemen 
over het benoemen van de leden van de raad van toezicht van Stichting 
openbaar primair onderwijs Zuid-Kennemerland en het wijzigen van statuten. 
De raad stemt in met de benoeming van het voorgedragen lid voor de raad 
van toezicht en de voorgestelde aanpassing van de statuten.

Meerhoff

6 21:30 
-

21:55

Jaarverslag 2021 en begroting 2023 Veiligheidsregio Kennemerland

De gemeenteraad geeft een zienswijze op het ontwerp jaarverslag 2021 en de 
ontwerp programmabegroting 2023-2026 van de Veiligheidsregio 
Kennemerland.

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)

7 21:55 
-

22:15

Investeringssubsidie Koninklijke Roei- en Zeilvereniging (KR&ZV) Het 
Spaarne

De KR&ZV Het Spaarne heeft bij de gemeente een investeringssubsidie ad 
€ 30.000 aangevraagd t.b.v. de verbouwing, uitbreiding en verduurzaming van 
de eerste etage van hun verenigingsgebouw.
Alvorens over te gaan tot het verlenen van deze investeringssubsidie en de 
financiële gevolgen hiervan te betrekken bij het opstellen van de Najaarsnota 
2022 wordt de commissie Samenleving in de gelegenheid gesteld haar 
zienswijze kenbaar te maken.

Meerhoff

C-stukken

8 22:15 
-

22:30

Vaststellen Jaarverslag kinderopvang 2021 

Jaarlijks doet de gemeente verslag van het uitgevoerde toezicht op en 
handhaving van de kinderopvang. Het verslag is bedoeld als verantwoording 
aan de gemeenteraad en de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie 
beoordeelt of de gemeente het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang 
volgens de wettelijke regels uitvoert. Het college heeft het jaarverslag over 
2021 vastgesteld.

Kernvragen CDA
Eerder is de raad geïnformeerd over circa dertig gebreken en vijf 
handhavingstrajecten bij De Kindervilla.
Op welke wijze zijn die handhavingstrajecten verlopen/afgrond?
Welke inspecties hebben in 2021 plaatsgevonden bij De Kindervilla?
Wat zijn de resultaten van deze inspecties?

Nienhuis
Meerhoff

Overige punten

9 22:30
-

22:50

Rekenkameronderzoek Jeugd en de Nieuwe route

In 2021 heeft de Rekenkamer een onderzoek gedaan naar Jeugd en ‘de 
Nieuwe Route’ met de centrale vraag: “Slaagt de gemeente Heemstede erin 
om haar ambities ten aanzien van de jeugd zoals weergegeven in het
Beleidsplan Sociaal domein 2020-2023 waar te maken?”
De commissie adviseert de raad over de overname van de aanbevelingen uit 
het onderzoek die zijn weergegeven in het rapport.

Meerhoff



10 22:50 
-

23:10

Rekenkameronderzoek Toegankelijkheid

In 2021 heeft de Rekenkamer besloten om een kleiner onderzoek te doen 
naar het thema toegankelijkheid en de vraag “Op welke wijze geeft de 
gemeente Heemstede vorm aan het VN Verdrag inzake gelijke behandeling 
en participatie van mensen met een levenslange beperking of chronische 
ziekte?” De commissie adviseert de raad over de overname van de 
aanbevelingen uit het onderzoek die zijn weergegeven in het rapport.

De Wit
Meerhoff

11 23:10 
-

23:20

Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Spaarne werkt De Wit 
Meerhoff

12 23:20 
-

23:30

Actiepuntenlijst

13 23:30 
-

23:35

Wat verder ter tafel komt


