
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst commissie Middelen 

 
14 oktober 2015 

 
 
 
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), Mw. H.M.A. Hooij (wethouder) Mw. C.D.M. 
Kuiper-Kuijpers (wethouder), Dhr. R. Lubberts (Directeur Publiekszaken en Bedrijfsvoering), Dhr. A.W.M. Schumacher (Directeur Ruimte 
en Welzijn), Dhr. L.A. Kadiks (Hoofd afdeling Algemene en Juridische Zaken), Dhr. J.K.M. van Eijsden (Voorzitter 
Rekenkamercommissie), Dhr. P. Struik (Partners en Pröpper) 
 
VOORZITTER: Mw. M.A.U. Waterlander-de Boer 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. W.J. Vrolijk-Gevaert  
 

1 Vaststellen agenda commissie Middelen 14 oktober 2015 

Conclusie voorzitter: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2 Spreekrecht burgers 

Er heeft zich een inspreker gemeld bij een onderwerp dat niet op de agenda staat:  

bezwaar bloemisten tegen kerstboomverkopers 

• Dhr. H. van Baekel 

Dhr. van Baekel heeft samen met andere bloemenverkopers uit Heemstede bezwaar gemaakt tegen 
de vergunning die de kerstbomenhandelaar bij de Heemsteedse haven heeft gekregen voor de 
verkoop van kerstbomen. De gemeente heeft de bloemenverkopers gemeld dat er geen gronden zijn 
om de standplaatsvergunning niet te verlenen. 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. Burgemeester Heeremans onderzoekt of en op 
welke wijze ambulante handel gereguleerd kan worden. De burgemeester komt met deze 
informatie terug bij de commissie om te bepalen of, en in welke vorm, dit eventueel haalbaar 
is. 

3 Rapport Rekenkamercommissie Verbonden partijen 

De heer J. van Eijsden en de heer P. Struik zijn aanwezig voor beantwoording van vragen. 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De complimenten voor de 
Rekenkamercommissie. De commissie kan zich vinden in de conclusie en aanbevelingen van 
het rapport en ziet het als een werkdocument. De commissie verzoekt het college hier mee 
aan de slag te gaan en de aanbevelingen te concretiseren. Het Dashboard wordt gezien als 
een goed instrument.  

Het rapport komt terug op de lijst ingekomen stukken van de raad. De conclusie van de 
besluitenlijst zal middels het vrijdagbericht worden gecommuniceerd aan de gehele raad. 

Toezegging wethouder: wethouder Hooij geeft aan dat het college de aanbevelingen uit het 
rapport overneemt en in zal voeren, waarbij gebruik wordt gemaakt van het Dashboard. Bij de 
begroting zal jaarlijks een dashboard voor alle verbonden partijen in compacte vorm worden 
weergegeven. Eén keer per 4 jaar geeft het college een totaaloverzicht, in de vorm van een 
nota verbonden partijen, met informatie over de ontwikkelingen rondom de (op dit moment 
12) verbonden partijen en geeft daarbij aan waar de focus op moet liggen.  



4 Inventarisatie en vaststellen overzicht ingediende vragen betreffende de 
Programmabegroting 2016, de meerjarenbegroting 2017-2019 en de eerste 
begrotingswijziging 2016 

Conclusie voorzitter: alle ingediende vragen over de begroting worden schriftelijk 
beantwoord en uiterlijk woensdag 21 oktober 2015 toegezonden aan de raadsleden. De 
raadsleden ontvangen tevens een papieren versie van het document. 

De commissievergadering van 26 oktober 2015 zal door de fracties worden gebruikt om 
inhoudelijk over specifieke belangrijke punten te discussiëren en/of informatie te verzamelen 
ter voorbereiding op een politieke discussie in de Begrotingsraad op 6 en 7 november a.s. 

5 Najaarsnota 2015 (A-stuk) 

Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raadsvergadering van 29 oktober 2015. 

Toezegging: wethouder Ates beantwoordt de vraag van dhr. H.J.M. van Zon over restafval 
schriftelijk: de hoogte van de verbrandingsbelasting, de verminderde hoeveelheid restafval 
en hoeveel er minder betaald wordt.  

6 Marktverordening Heemstede 2015 (A-stuk) 

Conclusie voorzitter: De commissie heeft de burgemeester een aantal vragen gesteld over de 
marktverordening:  

• Kan de ambulante handel op één dag geconcentreerd worden? 

• Hoe werkt de voorrangsregel voor Heemstedenaren? 

• Is de wachtlijst voor de markt openbaar? 

• De wijze van samenstelling van de marktcommissie.  

• De term marktcommissie zal nader worden toegelicht. 

De vragen worden beantwoord voor de commissie Middelen van 26 oktober 2015. Indien 
nodig wordt de verordening aangepast. Het agendapunt wordt in de commissie Middelen van 
26 oktober a.s. verder behandeld. Het wordt een bespreekpunt voor de raadsvergadering van 
29 oktober 2015. 

7 Actiepuntenlijst 

14-20 fractieondersteuning: de griffie brengt de ervaringen in beeld en rapporteert aan de 
agendacommissie 

15-07 mobiliteitsfonds: wordt besproken in de commissie Ruimte 

15-08 ondergrondse containers: deze vraag wordt beantwoord en is hiermee afgedaan. 

8 Wat verder ter tafel komt 

 

• Dhr. G.J. Brinck stelt een vraag over  ‘geen geleur aan de deur’. 

• Dhr. W.M.M. Heeremans vraagt naar de ontwikkelingen rondom samenwerking Bloemendaal en 
Haarlemmerliede/Spaarnwoude. 

• Dhr. C.G.T.J.F. Leenders stelt een vraag over een artikel over “het lenen van geld aan de 
corporaties” in het Haarlems Dagblad. 

Toezegging: de griffie zet het betreffende artikel uit het HD in de vergader-app bij de 
stukken van de commissie Ruimte. 

• Mw. J.C. Brouwers-Oosterbaan geeft een aanvulling op de vraag van dhr. G.J. Brinck. 

• Mw. M.J.C. Heeremans geeft aan dat onderwerpen voor het gesprek met burgemeester 
Schneiders van Haarlem welkom zijn. 

9 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22u30. 

 


