
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 10 januari 2023 om 20.00 uur in het Raadhuis 
aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede.

De leden van de commissie Ruimte zijn uitgenodigd voor de behandeling van agendapunt 7.

De voorlopige agenda luidt als volgt: portefeuillehouder

indicatieve tijd

1 20:00 
-

20:05

Opening en vaststellen agenda commissie Samenleving 10 januari 2023

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 
-

20:45

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening

Ieder jaar wordt de Algemene Plaatselijke Verordening geactualiseerd. Leidraad 
is hierbij het model van de VNG en verzoeken en/of voorstellen tot wijziging. De 
actualisatie ziet op de wijziging in respectievelijk van artikelen..

Nienhuis

Overige punten

4 20:45
-

21:00

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 en Kindermonitor 2022 (LIS)

De raad heeft de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 en Kindermonitor 
2022 ontvangen.

Kernvraag HBB
De gezondheidsmonitor geeft verontrustende cijfers weer m.b.t. Het drinken en 
softdrugs gebruik van 4e klassers in Heemstede t.o.v. De regio Kennemerland. 
Ik zou graag willen weten wat de gemeente gaat doen om dit percentage naar 
beneden te brengen.

Meerhoff

5 21:00
-

21:10

Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Spaarne werkt De Wit/

Meerhoff



6 21:10
-

21:20

Regionale samenwerking

Onder voorbehoud van vooraf aangemelde punten.

n.t.b.

7 21:20 
-

21:40

Voortgang opvangplekken vluchtelingen en statushouders

Vragen over dit onderwerp dienen 48 uur voor de vergadering te zijn ingediend. 

Tot nu toe zijn 2 vragen aangemeld:
- Wat is bevoegdheidsverdeling raad/college bij het aanwijzen van 

opvanglocaties? (HBB)
- Wat zijn de criteria voor de locatiekeuze voor de opvang van statushouders, 

asielzoekers en Oekraïners?(HBB)

Nienhuis/ 
Stam/ 

Grummel/
Meerhoff

8 21:40 
-

21:45

Actiepuntenlijst

9 21:45 
-

21:55

Wat verder ter tafel komt


