
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst commissie Middelen 

 
12 november 2014 

 

 

 
 
AANWEZIG: Mw. L.F. Jagtenberg (HBB), Dhr. G.J. Brinck (HBB), Dhr. H.M. Klaasen (D66), Dhr. H.J.M. van Zon (D66), Dhr. C.G.T.F.J. 
Leenders (VVD), Mw. J.C. Brouwers-Oosterbaan (VVD), Dhr. W.M.M. Heeremans (CDA), Dhr. E. de Zeeuw (GL), Mw. M.J. de Greef-
Nelissen (PvdA), Mw. M.J.C. Heeremans (burgemeester), Dhr. R.M.F. Ates (wethouder), Dhr. P.H. van de Stadt (wethouder), Dhr. R. 
Lubberts (Directeur Publiekszaken en Bedrijfsvoering) en Dhr. D. Nieuweboer (beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid).  
 
VOORZITTER: Mw. A.P. van der Have 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. W.J. Vrolijk-Gevaert  

 

1 Vaststellen agenda commissie Middelen 12 november 2014 

De voorzitter stelt voor agendapunten 4 “lokale prioriteiten politie basisteam Kennemerkust en 5 
“Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2015-2018” voor agendapunt 3 “Afsluiten elektronische weg voor 
het indienen van Wob verzoeken” te behandelen. 

Conclusie voorzitter: De commissie stelt de agenda met de voorgestelde wijziging vast. 

2 Spreekrecht burgers 

Er hebben zich geen insprekers aangemeld. 

4 Lokale prioriteiten politie basisteam Kennemerkust 2015 (B-stuk) 

In aanwezigheid van dhr. P. van der Vis, teamchef Kennemerkust, dhr. P. Kloosterman, teamchef 
Kennemerkust en mw. M. van den Heuvel, officier van justitie. 

Dhr. P. van der Vis, teamchef Kennemerkust, dhr. P. Kloosterman, teamchef Kennemerkust en    
mw. M. van den Heuvel, officier van justitie, stellen zich voor. 

Conclusie voorzitter: de commissie onderschrijft de voorgestelde prioriteiten en is akkoord 
met het voorgenomen besluit van het college hiermee in te stemmen. De commissie geeft een 
aantal aandachtspunten en suggesties mee. 

5 Concept Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2015-2018 (B-stuk)  

In aanwezigheid van dhr. P. van der Vis, teamchef Kennemerkust, dhr. P. Kloosterman, teamchef 
Kennemerkust en mw. M. van den Heuvel, officier van justitie. 

Conclusie voorzitter: de commissie kan zich unaniem vinden in het meerjarenbeleidsplan en 
neemt er kennis van. Daarbij wordt aangemerkt dat het niet helemaal helder is wat de positie 
van de commissie hierin is. 

De burgemeester geeft de zienswijze met de onduidelijkheid over de positie van de commissie door.  

3 Afsluiten elektronische weg voor het indienen van Wob-verzoeken (A-stuk) 

Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raadsvergadering van 27 november 2014, waarbij de 
tekst “er wordt voorgesteld de elektronische weg voor het indienen van Wob-verzoeken af te 
sluiten voor zowel besluiten van de burgemeester, het college als de raad etc.” zal worden 
nagekeken en indien nodig worden aangepast. 



 

 

6 Actiepuntenlijst 

  

14-14 Begroting, rioleringskosten: de toelichting is toegezonden op 24 oktober 2014. Het actiepunt is 
hiermee afgehandeld. 

14-15 Begroting, Round-Up: de informatie is toegezonden op 30 oktober 2014. Het actiepunt is 
hiermee afgehandeld. 

14-16 Najaarsnota, tekst toelichting salarissen: de informatie is toegezonden op 24 oktober 2014. 
Het actiepunt is hiermee afgehandeld. 

14-17 Kwijtscheldingsbeleid, kinderopvang: de vraag is beantwoord op 24 oktober 2014. Het 
actiepunt is hiermee afgehandeld. 

14-18 Samenwerking ICT Bloemendaal / Heemstede: de vraag is beantwoord 24 oktober 2014. Het 
actiepunt is hiermee afgehandeld. 

14-19 Samenwerking ICT Bloemendaal / Heemstede: de voortgangsrapportage komt met de 
voorjaarsnota. Het actiepunt is hiermee afgehandeld. 

7 Wat verder ter tafel komt 

 

Dhr. Van de Stadt maakt melding over het gunstig uitvallen van de aanbesteding ‘vervangen riolering 
Thorbeckelaan en omgeving’. 

Dhr. Leenders maakt een opmerking over een persbericht ‘Heemstede en Haarlem slaan handen 
ineen met lokale omroep’ waarin staat dat het uitzendbereik op televisie van Haarlem 105 vergroot 
wordt. Met deze ontwikkeling kunnen de reclame inkomsten van Haarlem 105 aanzienlijk stijgen.  

Mw. Heeremans neemt de opmerking van dhr. Leenders mee in het gesprek met Haarlem 105. 

8 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22u30. 

 
 
 


