Besluitenlijst commissie Middelen
2 december 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.C. Heeremans (burgemeester), Mw. H.M.A. Hooij (wethouder), Dhr. R. Lubberts (Directeur Publiekszaken en Bedrijfsvoering),
Mw. M.R. Staller (algemene & juridische zaken).
AFWEZIG: Mw. M.J. de Greef-Nelissen (PvdA)
VOORZITTER: Mw. M.A.U. Waterlander-de Boer
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. W.J. Vrolijk-Gevaert
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Vaststellen agenda commissie Middelen 2 december 2015
Mw. M.J. de Greef-Nelissen heeft zich afgemeld.
• In verband met de aanwezige insprekers bij agendapunt 4, stelt de voorzitter voor agendapunt
4 : vaststelling algemene plaatselijke verordening 2016” voor agendapunt 3 te behandelen.
• De voorzitter stelt voor bij agendapunt 4 de memo over de extra wijziging, inzake het
schrappen van ontheffing van het verbod om met meer den drie honden per persoon in
wandelbos Groenendaal te verblijven, eerst te behandelen en vervolgens de gehele APV.
Conclusie voorzitter: de commissie is akkoord met de voorstellen. De agenda wordt aldus
vastgesteld.
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Spreekrecht burgers
Er hebben zich 5 insprekers gemeld bij agendapunt 4 “Vaststelling Algemene Plaatselijke
Verordening 2016 (wijziging en deregulering)”:
• Dhr. E. Roeloffs
• Mw. M. Ruts
• Mw. I. Henkes
• Mw. M. van Selow
• Dhr. L. van Os
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Vaststelling Algemene Plaatselijke Verordening 2016 (wijziging en deregulering) (A-stuk)
Dhr. E. Roeloffs, Mw. M. Ruts, Mw. I. Henkes, Mw. M. van Selow en Dhr. L. van Os spreken in.
Toezegging: wethouder Hooij onderzoekt de mogelijkheden in Heemstede voor een hondenpark:
een plek waar hondenuitlaatservices en eigenaren van meer dan 3 honden terecht kunnen.
Conclusie voorzitter: de commissie kan zich vinden in de lijn van het college voor de
beperking van het aantal van 3 honden per persoon in wandelbos Groenendaal en hier geen
ontheffingen voor te verlenen.
Toezeggingen: De burgemeester zoekt uit of en hoe er een verbod op gasballonnen bewerkstelligt
kan worden (milieuverordening?).
De burgemeester zoekt uit of, indien een fiets met een ketting aan een hek (in persoonlijk eigendom)
vastgemaakt is, deze doorgeknipt mag worden.
Conclusie voorzitter: hamerpunt voor de raadsvergadering van 17 december 2015.
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Verordening openbaar water Heemstede 2016 (A-stuk)
Conclusie voorzitter: hamerpunt voor de raadsvergadering van 17 december 2015.
Toezegging: de burgemeester gaat na of art. 15 over het verbod op het breken van ijs in openbaar
water, net als in de APV, verwijderd kan worden. Indien dit het geval is, wordt de verordening hier
voor de raadsvergadering van 17 december 2015 op aangepast.
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Treasurystatuut 2015 (A-stuk)
Conclusie voorzitter: hamerpunt voor de raadsvergadering van 17 december 2015.
Toezegging: wethouder Hooij beantwoordt de vraag van dhr. Brinck “waarom de solvabiliteit komt te
vervallen” schriftelijk.
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Belastingverordeningen 2016 (A-stuk)
Conclusie voorzitter: hamerpunt voor de raadsvergadering van 17 december 2015.
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Economisch Actieprogramma Heemstede 2016-2020 (B-stuk)
D66 en VVD verzoeken om bespreking van de Duinpolderweg in een commissievergadering
(Ruimte). Dit verzoek wordt neergelegd bij de agendacommissie.
Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De commissie kan zich vinden in het
voorgelegde economisch actieprogramma en complimenteert het college. De opmerkingen
van de commissie worden meegenomen door het college. De VVD, CDA en GL verzoeken om
een actievere invulling van de woon- werkcombinatie op bedrijventerreinen (specifiek in het
gebied rondom de Haven).
Toezegging: de vraag van dhr. Heeremans “Hoe en wanneer kan Heemstede hoog op de lijst voor
een glasvezelnet komen te staan?” wordt schriftelijk beantwoord door wethouder Hooij.
Toezegging: De lokale ondernemer HBB bouw zal benaderd worden om te kijken of er op deze een
wijze een link gelegd kan worden met Heemstede voor wat betreft University college.
Ordevoorstel
De voorzitter stelt voor de agendapunten 8 “Vaststelling Verordening commissie bezwaarschriften”
en 9 “Voortgang ambtelijke samenwerking Bloemendaal en Heemstede” te behandelen in de
volgende vergadering van de commissie Middelen in januari 2016.
Conclusie voorzitter: de commissie is akkoord met de voorstellen. Agendapunten 8 en 9
worden behandeld in de commissievergadering van januari 2016.
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Vaststelling Verordening commissie bezwaarschriften (deregulering) (A-stuk)
De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld tot de commissie Middelen van januari 2016.
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Voortgang ambtelijke samenwerking Bloemendaal en Heemstede
De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld tot de commissie Middelen van januari 2016.
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Actiepuntenlijst
14-20 fractieondersteuning: dit actiepunt wordt verder opgepakt in het presidium. Indien er een
vergoeding voor de werkzaamheden wordt voorgesteld. Dan komt het voorstel in de commissie
Middelen en Raad.
15-11 restafval: dit actiepunt blijft staan
15-14 Haarlem 105: dit actiepunt is mondeling beantwoord in de commissie Middelen van 11
november 2015. Het actiepunt is hiermee afgedaan.
15-15 problematiek verwarde mensen: dit punt staat op de lange termijn agenda voor de commissie
Samenleving. Het actiepunt is hiermee afgedaan voor de commissie Middelen
15-16 ondermijning: in de agendacommissie wordt gekeken naar een geschikt moment voor de
presentatie aan de commissie Middelen.
15-17 evaluatie begroting: de auditcommissie geeft dit verzoek aan de begrotingswerkgroep. Het
actiepunt is hiermee afgehandeld.
15-18 reflectie begrotingsbehandeling: blijft staan en er wordt navraag gedaan bij de griffier.
15-19 Airbnb: de burgemeester stuurt een notitie over dit onderwerp door.
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Wat verder ter tafel komt
• Dhr. G.J. Brinck stelt een vraag over kerstbomen op het Wilhelminaplein.
• Dhr. H.M. Klaasen stelt een vraag over de brief van dhr. Van Assema betreffende het hekwerk
bij het Kwakelpad.
Actiepunt: Wethouder Hooij koppelt de commissie hierover in januari 2016 terug, waarna de
commissie een brief naar dhr. J.C. van Assema stuurt. De griffie stuurt een tussenbericht naar
dhr. Van Assema.
• Dhr. H.J.M. van zon maakt een melding over de rol van de Rekenkamercommissie in
gemeenschappelijke regelingen.
• Mw. J.C. Brouwers-Oosterbaan verzoekt de leden van de commissie Samenleving bij de
presentatie over ondermijning uit te nodigen.
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23u01.

