Besluitenlijst commissie Middelen
3 december 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.C.
Heeremans (burgemeester), Dhr. R.M.F. Ates (wethouder), Dhr. P.H. van de Stadt (wethouder) en Dhr. R. Lubberts (Directeur
Publiekszaken en Bedrijfsvoering).
AFGEMELD: Mw. M.J. de Greef-Nelissen (PvdA)
VOORZITTER: Mw. A.P. van der Have
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. W.J. Vrolijk-Gevaert

1

Vaststellen agenda commissie Middelen 3 december 2014
Mw. M.J. de Greef-Nelissen heeft zich afgemeld voor de vergadering. De PvdA wordt
vertegenwoordigd door dhr. E. de Zeeuw van GroenLinks
Dhr. W.M.M. Heeremans vervangt mw. M.J. de Greef-Nelissen als vertegenwoordiger van de
auditcommissie bij agendapunt 7 “bevindingen managementletter interimcontrole 2014”.
De leden van de commissie Ruimte zijn uitgenodigd bij behandeling van agendapunt 5
“Uitvoeringsprogramma Integrale Handhaving gemeente Heemstede 2015”
Conclusie voorzitter: De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast.

2

Spreekrecht burgers
Er hebben zich geen insprekers aangemeld.

3

Belastingverordeningen 2015 (A-stuk)
Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raadsvergadering van 17 december 2014.

4

Plan van aanpak evaluatie ligplaatsenbeleid vaartuigen (B-stuk)
Conclusie voorzitter: de commissie kan zich vinden in het plan van aanpak voor de evaluatie
van het ligplaatsenbeleid, waarbij de aanvullende suggesties van de commissieleden (t.b.v.
de enquête) worden overgenomen door het college.

5

Startnotitie Economisch Programma 2015-2019 (B-stuk)
Conclusie voorzitter: de commissie is enthousiast en kan zich unaniem vinden in de
startnotitie economisch programma 2015-2019.
Toezegging:
De burgemeester zegt toe dat MVO Heemstede opgenomen wordt in het overzicht met de
partijen die betrokken worden in het proces (pag. 7). In het actieprogramma wordt een
voorstel gedaan om de vestiging van hotels in Heemstede te stimuleren.

6

Uitvoeringsprogramma "integrale handhaving" gemeente Heemstede 2015 (B-stuk)
Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De commissie vindt het niet noodzakelijk het
uitvoeringsprogramma integrale handhaving gemeente Heemstede jaarlijks te behandelen.
In het vervolg worden de volgende stukken in de commissie behandeld:
• De beleidsnota één keer per vier jaar
• De prioriteiten één keer per jaar
• Het jaarverslag één keer per jaar
De wethouder biedt aan een informatiesessie voor de raadsleden te organiseren met als onderwerp
de verruiming van vergunningsvrij bouwen. De griffier neemt dit aanbod mee in het vrijdagbericht
aan de raadsleden.

7

Bevindingen managementletter interimcontrole 2014 (C-stuk)
Dhr. W.M.M. Heeremans koppelt de bevindingen van de auditcommissie terug aan de commissie
Middelen.
Conclusie voorzitter: voldoende besproken.

8

Actiepuntenlijst
Actiepunt 14-20 blijft staan tot oktober 2015.

9

Wat verder ter tafel komt
Mw. J.C. Brouwers-Oosterbaan (VVD) stelt een vraag over een onbereikbare bushalte bij de
Cruquiusweg. De wethouder geeft aan dat hij een en ander rondom de onbereikbaarheid van de
bushalte zal uitzoeken.

10

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22u14.

