
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst commissie Middelen 

 
11 november 2015 

 
 
 
AANWEZIG: Mw. L.F. Jagtenberg (HBB), Dhr. G.J. Brinck (HBB), Dhr. H.M. Klaasen (D66), Dhr. H.J.M. van Zon (vanaf 20u20) (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), Dhr. R. Lubberts (Directeur Publiekszaken en Bedrijfsvoering), Dhr. T. Lenderink (accountmanager economie & ruimte I&O 
Research), Dhr. P. Kloosterman (teamchef basisteam Kennemerkust) en Dhr. R. Hoogervorst (wijkagent Heemstede centrum/noord) 
 
VOORZITTER: Mw. M.A.U. Waterlander-de Boer 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. W.J. Vrolijk-Gevaert  

 
 

1 Vaststellen agenda commissie Middelen 11 november 2015 

Conclusie voorzitter: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2 Spreekrecht burgers 

Er hebben zich geen insprekers aangemeld. 

3 Presentatie economische foto 

De heer T. Lenderink, accountmanager economie & ruimte I&O Research geeft een presentatie over 
een economische foto en SWOT analyse van Heemstede.  

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De economische foto komt terug bij het 
actieprogramma economisch beleid dat besproken wordt in de vergadering van de 
commissie Middelen op 2 december 2015. 

4 Lokale prioriteiten politie basisteam Kennemerkust 2016 (B-stuk) 

Dhr. P. Kloosterman, teamchef basisteam Kennemerkust en dhr. R. Hoogervorst, wijkagent 
Heemstede centrum/noord zijn aanwezig voor beantwoording van vragen. 

Conclusie voorzitter: de commissie kan zich vinden in de voorgestelde prioriteiten. Er wordt 
aandacht gevraagd voor een aantal punten: verwarde mensen, computercriminaliteit, 
intolerantie in het verkeer en goede communicatie met de burger. D66 ziet onvoldoende 
aanleiding om ondermijning als prioriteit op te nemen. D66 wenst de problematiek rond 
verwarde mensen in relatie tot de zorg te agenderen voor de commissie Samenleving. De 
commissie maakt graag gebruik van het aanbod voor een presentatie over ondermijning. 

Toezeggingen: 1) de verantwoordelijke wethouder zal de problematiek rond verwarde mensen in 
relatie tot de zorg te agenderen voor de commissie Samenleving. 2) Er wordt een presentatie over 
ondermijning aan de commissie Middelen gegeven. 

5 Intrekken Exploitatieverordening 1971 (A-stuk) 

Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raadsvergadering van 26 november 2015 



6 Actiepuntenlijst 

 

14-20 Fractieondersteuning: blijft staan 

15-09 Ambulante handel: dit punt is afgehandeld. 

15-10 Rapport rekenkamercommissie: dit punt kan van de actiepuntenlijst af. 

15-11 Restafval: de heer van Zon geeft aan graag de berekening te ontvangen, blijft staan. 

 

Toezegging (o.v.v. dhr. Van Zon): wethouder Ates zegt toe de berekening schriftelijk toe te sturen. 

 

15-12 marktverordening: het antwoord is verzonden op 19-10-2015. Het actiepunt is hiermee 
afgedaan. 

15-13 huishoudelijke hulp: het antwoord is verzonden op 04-11-2015. Het actiepunt is hiermee 
afgedaan. 

15-14 Haarlem 105: De burgemeester geeft een terugkoppeling. 

7 Wat verder ter tafel komt 

• Mw. Jagtenberg, dhr. Klaasen en dhr. Heeremans stellen vragen over de brief ontvangen van de 
VRK inzake de notitie van de commissie Middelen. 

• Mw. Jagtenberg stelt een vraag over de evaluatie van de werkwijze rondom de begroting. 

Toezegging: de auditcommissie bereidt een voorstel t.b.v. de werkwijze rondom de evaluatie voor. 
De agendacommissie wordt verzocht een reflectie op papier naar de auditcommissie toe te sturen. 

• Mw. De Greef – Nelissen stelt een vraag over de brief die ontvangen is van WCH over de 
vergunningen voor de kerstbomenverkopers. De burgemeester geeft aan dat het hoofd van de 
afdeling juridische zaken contact zal opnemen met WCH. 

• Dhr. De Zeeuw stelt een vraag over een brief over bezuinigingen op het Gemeentefonds. 

• Dhr. Leenders stelt een vraag over mogelijke negatieve neveneffecten van Airbnb. Dhr. Van Zon 
vult aan met een vraag over de Amsterdamse maatregel. 

Toezegging: de burgemeester informeert de commissie schriftelijk over mogelijke negatieve 
effecten van Airbnb en of de lijn van Amsterdam in deze gevolgd kan worden. 

8 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22u50. 

 
 
 


