
Besluitenlijst commissie Samenleving

15 februari 2022

AANWEZIG: dhr. O.F. Lommerse (HBB), mw. J.C. Brouwers-Oosterbaan (VVD), dhr. M.B.H.J. Radix (VVD), mw. Y. Schul (D66), mw. 
T.J.G. van der Heijden (GL), mw. S.A. de Wit- van der Linden (CDA), mw. R.N. Pameijer (PvdA), mw. A.C. Nienhuis (burgemeester), 
dhr. J.F. Struijf (wethouder), mw. A.P. van der Have (wethouder), mw. H. Vos (gemeentesecretaris), mw. T. Goosens (manager sociaal 
domein), dhr. P. van Wonderen (manager P&O), mw. L. Kok (manager ruimtelijk beleid), mw. J. Jacobs (senior beleidsadviseur 
welzijnszaken), dhr. B. Lanser (senior beleidsadviseur welzijnszaken), mw. K. Sonneveld (beleidsadviseur welzijnszaken), dhr. Wim de 
Winter. (beleidsadviseur welzijnszaken).
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1 Opening en vaststellen agenda commissie Samenleving 15 februari 2022

Agendapunt 5, initiatief padel bij tennisvereniging HBC en agendapunt 7, Verzoek tot aanwijzing 
gemeentelijk monument Binnenweg 160, worden naar voren geschoven en behandeld na agendapunt 
2. 
Ruimtelijke verkenning huisvesting statushouders wordt toegevoegd als nieuw agendapunt 11.

Met deze wijzigingen wordt de agenda vastgesteld. 

2 Spreekrecht inwoners

Dhr. Erwin Mense, buurtcomité Nova, en mw. Jorinde Pels, voorzitter tennisvereniging HBC, hebben 
zich aangemeld als inspreker voor agendapunt 5, Initiatief padel bij tennisvereniging HBC. 
Dhr. Onno Draijer, eigenaar Binnenweg 160 en dhr. Eric Geels hebben zich aangemeld als inspreker 
bij agendapunt 7, Verzoek tot aanwijzing gemeentelijk monument Binnenweg 160.

5 Initiatief padel bij tennisvereniging HBC (B)
Dhr. Mense en mw. Pels spreken in.

Conclusie van de voorzitter: De commissie is voorstander van meer sportmogelijkheden voor 
‘jongere’ inwoners en is akkoord met de hiermee gepaarde investeringen. De commissie wil 
overlast voor omwonenden voorkomen en pleit voor een geluid- en lichtonderzoek. HBB en 
GroenLinks geven als voorwaarde mee dat er op het terrein voldoende ruimte moet overblijven 
voor het realiseren van een openlucht zwembad. 

7 Verzoek tot aanwijzing gemeentelijk monument Binnenweg 160 (oude postkantoor) (C)
Dhr. Draijer en dhr. Geels spreken in.

Conclusie van de voorzitter: voldoende besproken.



3 Addendum Regiovisie jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond (A)

Conclusie van de voorzitter: De commissie is akkoord met toevoeging van het addendum aan de 
regiovisie jeugdhulp. Addendum Regiovisie jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond gaat als 
hamerpunt naar de raad.

4 Verordening bekostiging leerlingenvervoer Heemstede 2022 (A)

Conclusie van de voorzitter: De commissie is akkoord met de actualisatie van de regeling voor de 
bekostiging van het leerlingenvervoer. Verordening bekostiging leerlingenvervoer Heemstede 
2022 gaat als hamerpunt naar de raad.

6 Evaluatie budget ‘Heemstede maakt het mogelijk’ (B)

Conclusie van de voorzitter: De commissie staat positief tegenover het initiatief ‘Heemstede 
maakt het mogelijk’ en vraagt bij een mogelijk vervolg de aandachtspunten te betrekken en met 
name stil te staan bij de afwikkeling investeringen in de begroting.

8 Uitvoeringsnotitie Wet inburgering 2021 (C)

Conclusie van de voorzitter: voldoende besproken.

9 Tussenevaluatie beleidsplan sociaal domein (C)

Conclusie van de voorzitter: voldoende besproken.

Toezegging wethouder Struijf: Het college informeert de commissie (via de memo sociaal 
domein) over de activiteiten gericht op jeugdparticipatie en de inzet van de betrokken 
‘jeugdorganisaties’.
Toezegging wethouder Struijf: Het college neemt in de eindevaluatie van het beleidsplan sociaal 
domein kwantitatieve gegevens op. (LTP).

10 Ruimtelijke verkenning integraal huisvestingsplan onderwijs
Mw. Jacobs en mw. Goosens geven een presentatie.,

Conclusie van de voorzitter: Voldoende besproken.
De commissie voelt zich overvallen door het voornemen van het college tot de tijdelijke 
huisvesting van de Nicolaas Beetsschool op het sportterrein.

Toezegging wethouder Struijf: Het college zal het voorgenomen persbericht over tijdelijke 
huisvesting van de Nicolaas Beetsschool niet verzenden.

11 Ruimtelijke verkenning huisvesting statushouders
Mw. Goosens geeft een presentatie.

Conclusie van de voorzitter: Voldoende besproken.
De commissie voelt zich overvallen door het voornemen van het college om het voormalig 
politiebureau in te zetten als tussentijdse opvanglocatie van statushouders.

Toezegging wethouder Van der Have: Het college zal het voorgenomen persbericht over de inzet 
van het voormalig politiebureau voor statushouders niet verzenden en komt met een voorstel 
over de huisvesting van statushouders terug bij de commissie (LTP). 



12 Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Spaarne Werkt

Geen nieuwe punten.

13 Actiepuntenlijst

Geen mutaties.

14 Wat verder ter tafel komt

Geen punten.

15 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 23.52 uur.


