
Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Samenleving

10 januari 2023

AANGWEZIG: mw. V.M. Storm van 's Gravesande-Penn (VVD), dhr. J. Wulfers (VVD), mw. E. Post (HBB, tot en met agendapunt 7), 
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), mw. A.C. Nienhuis (burgemeester), dhr. S.A. Meerhoff 
(wethouder), mw. M. Staller (algemene en juridische zaken) , mw. L. Kok (manager ruimtelijk domein), 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. Beate van Arkel spreekt in over het welzijn van oudere werkzoekenden namens Stichting 
HetisNetwerken. 

Dhr. Paul Smit van de Stichting voor behoud van speel- en sportvoorzieningen Constantijn 
Huygenslaan spreekt in over de locatiekeuze voor urgent woningzoekenden.

Toezegging wethouder Meerhoff: Het college betrekt de uitkomsten van de gesprekken met de 
provincie, de parkeerdrukmeting en de inzet van de makelaar bij het besluit tot de voorlopige 
aanwijzing van de locaties en voorziet het besluit van een financiële onderbouwing waar 
mogelijk per locatie.

3 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening

GroenLinks vraagt nader informatie over bomen en leibomen in de achterliggende regeling.

Conclusie van de voorzitter: Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gaat als hamerpunt 
naar de raad.

7 Voortgang opvangplekken vluchtelingen en statushouders

VVD en HBB geven het college een aantal suggesties mee met betrekking tot de quickscan van 
semipermanente locaties voor de huisvesting van urgente doelgroepen waaronder de weging van 
criteria zoals sociaal maatschappelijke impact voor omwonenden, financiële consequenties en behoud 
van voorzieningen.

Conclusie van de voorzitter: Het onderwerp wordt verder besproken in de commissie van maart 
wanneer het college de voorlopige locatiekeuze voor wensen en bedenkingen voorlegt.

Toezegging wethouders Meerhoff: Het college stuurt de commissie regelmatig een overzicht van 
het aantal Oekraïense vluchtelingen in Heemstede.



4 Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 en Kindermonitor 2022 (LIS)

Conclusie van de voorzitter: Voldoende besproken.

5 Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Spaarne werkt

Er zijn geen punten.

6 Regionale samenwerking

Het agendapunt is vervallen.

8 Actiepuntenlijst

De commissie doet onderstaande actiepunten af omdat de informatie is ontvangen:
22-05 Voormalig Postkantoor
22-07 Cijfers van mogelijke uitkomsten van spoor 1
22-09 Alternatieve locaties woonunits
22-10 Bevoegdheden noodopvang vluchtelingen en statushouders

De commissie schuift actiepunt 22-08, Reserve crisis- en noodopvang, door naar februari.

9 Wat verder ter tafel komt

Mw. Apswoude informeert de commissie erover dat de kerstboomverbranding 11 januari 2023 
doorgaat.

Mw. Van der Heijden peilt de behoefte bij de commissie om standpunten te delen over quickscan 
semipermanente locaties voor de huisvesting van urgent woningzoekenden voor het college de 
eindafweging maakt.

10 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur.


