
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 15 februari 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 15 februari 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 
-

20:30

Addendum Regiovisie jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond

In de raden van de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, 
Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort is de gelijkluidende Regiovisie 
jeugdhulp ZuidKennemerland en IJmond vastgesteld. Tijdens de behandeling 
van de Regiovisie zijn in enkele raden moties ingediend en overgenomen. 
Deze zijn bijeengebracht in een addendum bij de Regiovisie. Dit addendum 
wordt ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

Struijf

4 20:30
-

20:50

Verordening bekostiging leerlingenvervoer Heemstede 2022

De gemeente heeft de wettelijke plicht een regeling vast te stellen voor de 
bekostiging van het leerlingenvervoer. Gezien ontwikkelingen in het sociaal 
domein en specifiek in het passend onderwijs, stelt het college de raad voor 
een geactualiseerde verordening voor de bekostiging van het 
leerlingenvervoer vast te stellen.

Struijf



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)

5 20:50 
-

21:20

Initiatief padel bij tennisvereniging HBC

Tennisvereniging HBC heeft, in het licht van het reeds geplande grootschalige 
onderhoud aan de 7 tennisbanen op tennispark HBC in 2022, het initiatief 
genomen, in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis 
Bond (KNLTB), om een onderzoek en een businesscase op te laten stellen 
voor het tevens realiseren van 5 padelbanen bij tennisvereniging HBC op 
kosten van de tennisvereniging.
Alvorens medewerking te verlenen aan dit initiatief voor het realiseren van 5 
padelbanen bij tennisvereniging HBC en tot voorfinanciering bereid te zijn 
wordt de commissie Samenleving in de gelegenheid gesteld haar zienswijze 
kenbaar te maken.

Struijf

6 21:20 
-

21:50

Evaluatie budget ‘Heemstede maakt het mogelijk’

Op 27 februari 2020 heeft de raad een bedrag van €150.000 beschikbaar 
gesteld voor initiatieven van inwoners: ‘Heemstede maakt het mogelijk’. Uit de 
evaluatie blijkt dat het budget voorziet in de behoefte van de Heemsteedse 
samenleving om meer regie te hebben over hun eigen leefomgeving. Mensen 
worden enthousiast van de mogelijkheden die de budgetten bieden en geven 
aan dat de initiatieven de sociale cohesie in de buurt verbeteren. Wel zijn ook 
een aantal aandachtspunten genoemd. Na de verkiezingen bepaalt de nieuwe 
raad of er in de toekomst weer een budget voor inwonersinitiatieven komt. 

Van der Have

C-stukken
(Dit zijn collegebesluiten die het college ter informatie aan de raad stuurt. De raad hoeft hierover 
niet te besluiten. Deze stukken worden alleen op verzoek van een raadslid geagendeerd.)

7 21:50 
-

22:05

Verzoek tot aanwijzing gemeentelijk monument Binnenweg 160 (oude 
postkantoor) Op verzoek van CDA en D66

De Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek, Stichting Het 
Cuypersgenootschap en Erfgoedvereniging Bond Heemschut hebben het 
college van B&W verzocht het volledige gebouwcomplex van het voormalige 
postkantoor aan de Binnenweg 160 aan te wijzen als gemeentelijk monument. 
Het college spreekt het voornemen uit tot deze aanwijzing over te gaan en 
belanghebbenden in de gelegenheid te stellen binnen vier weken een 
zienswijze te geven. Na het verstrijken van deze termijn worden alle belangen 
afgewogen en neemt het college een besluit, waartegen bezwaar en beroep 
open staat.

Kernvraag CDA
Het college heeft het besluit genomen dat het vm postkantoor een 
gemeentelijk monument is. De financiële gevolgen hiervan zijn volgens het 
stuk nihil.
Hoe schat het college de juridische en financiële risico’s van deze beslissing?

Kernvraag D66
“Het voornemen tot aanwijzing heeft geen financiële consequenties.” Neem 
aan dat dit alleen slaat op het voornemen zelf, niet op de aanwijzing indien dat 
inderdaad zou gebeuren? Waar moeten we in dat laatste geval dan rekening 
mee houden?

Struijf



8 22:05 
-

22:20

Uitvoeringsnotitie Wet inburgering 2021 Op verzoek van CDA en D66

Per 1 januari 2022 is de Wet inburgering 2021 in werking getreden. De 
verantwoordelijkheid voor de begeleiding en ondersteuning van de 
inburgeringsplichten tijdens hun inburgering ligt met deze wet bij de 
gemeente. De notitie geeft informatie over de nieuwe uitvoeringstaken en de 
uitkomsten van de regionale aanbesteding inburgering en lokale aanbesteding 
maatschappelijke begeleiding. 

Kernvragen CDA
In de vorige commissievergadering is zorg uitgesproken over het tekort van 
€40.000 (structureel). Het college heeft in die vergadering aangegeven dat zij 
zou onderzoeken of een verschuiving van taken mogelijk is.
1. Heeft het college hier nog naar gekeken?
2. Wat is de uitkomst van dit onderzoek?

Als er geen mogelijkheden zijn:
3. Kunnen wij dit aanhangig maken bij het Rijk? Extra taken, maar 
onvoldoende bekostiging, daar hoeven wij ons toch niet bij neer te leggen?

Kernvragen D66
Aanbesteding van de MBO route is niet gelukt. Er wordt gemeld dat “De reden 
dat de aanbesteding van de onderwijsroute gericht op MBO-niveaus niet 
geslaagd is heeft met name te maken met de eerder door het Rijk 
beschikbaar gestelde financiële middelen.” Met andere woorden: niet genoeg 
geld vanuit het Rijk? Gaan we afwachten of er meer geld komt, of zijn er 
andere manieren om dit nu op te lossen?

Struijf

9 22:20
-

22:35

ONDER VOORBEHOUD van nazending
Evaluatie beleidsplan sociaal domein

Struijf

Overige punten

10 22:35 
-

23:10

ONDER VOORBEHOUD van uitkomsten overleggen
Ruimtelijke verkenning integraal huisvestingsplan onderwijs en 
statushouders

Struijf

11 23:10
-

23:25

Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Spaarne werkt Struijf

12 23:25 
-

23:30

Actiepuntenlijst

13 23:30
-

23:35

Wat verder ter tafel komt


