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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), Mw. H.M.A. Hooij (wethouder), Dhr. W. van den Berg (gemeentesecretaris) 
Dhr. R. Lubberts (Directeur Publiekszaken en Bedrijfsvoering) en Dhr. L.A. Kadiks (hoofd algemene en juridische zaken).  
 
VOORZITTER: Mw. M.A.U. Waterlander-de Boer 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. W.J. Vrolijk-Gevaert  

 
 

1 Vaststellen agenda commissie Middelen 13 januari 2016 

Conclusie voorzitter: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2 Spreekrecht burgers 

Er hebben zich geen insprekers aangemeld. 

3 Voortgang ambtelijke samenwerking Bloemendaal en Heemstede 

Dhr. W. van den Berg geeft een presentatie de voortgang van de ambtelijke samenwerking 
Bloemendaal en Heemstede. 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken 

4 Vaststelling Verordening commissie bezwaarschriften (deregulering) (A-stuk) 

Conclusie voorzitter: bespreekpunt voor de raadsvergadering van 28 januari 2016 

Toezegging: De burgemeester zoekt uit of artikel 4 ‘Secretaris’ kan worden weggelaten of kan 
worden aangepast. De commissie ontvangt voor de raadsvergadering van 28 januari 2016 
uitsluitsel over dit punt inclusief argumentatie. 

5 Normenkader 2015 voor de controle van de jaarrekening 2015 (B-stuk) 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De commissie heeft geen aanvullingen of 
commentaar en is van mening dat het normenkader zorgvuldig is opgesteld. 

6 Bevindingen managementletter interimcontrole 2015 (C-stuk) 

Het C-stuk is op verzoek van de auditcommissie geagendeerd. Mw. M.J. de Greef-Nelissen koppelt 
de bevindingen van de auditcommissie terug aan de commissie Middelen. 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken 



 

 

7 Actiepuntenlijst 

 

15-11 restafval: de berekening is verzonden op 11 januari 2016. Het actiepunt is hiermee afgedaan. 

15-16 presentatie ondermijning: de presentatie staat ingepland via de lange termijn agenda. Het 
actiepunt kan hiermee van de actiepuntenlijst af. 

15-18 reflectie begrotingsbehandeling: de reflectie is opgenomen in het verslag van de 
agendacommissie. Het actiepunt is hiermee afgedaan. 

15-19 Airbnb: het antwoord is verzonden op 4 december 2015. Het actiepunt is hiermee afgedaan. 

15-20 hondenpark: dit punt blijft staan. Beantwoording volgt in maart 2016. 

15-21 verbod op gasballonen: het antwoord is verzonden op 10 december 2015. Het actiepunt is 
hiermee afgedaan. 

15-22 fiets met ketting aan hek: het antwoord is verzonden op 11 december 2015. Het actiepunt is 
hiermee afgedaan. 

15-23 verbod op breken van ijs: op 10 december 2015 is er een gewijzigde verordening verzonden. 
Het actiepunt is hiermee afgedaan. 

15-24 solvabiliteit komt te vervallen: op 9 december 2015 is er een antwoord verzonden. Het 
actiepunt is hiermee afgedaan. 

15-25 glasvezelnet: dit punt blijft staan. De wethouder verwacht hier in februari 2016 een antwoord 
op te kunnen geven. 

15-26 University college: dit punt blijft staan. Op 26 januari 2016 staat er een afspraak met HBB 
gepland. 

15-27 hekwerk bij het Kwakelpad: de wethouder maakt een concept brief. Deze brief wordt 
vervolgens via de griffie verzonden. 

8 Wat verder ter tafel komt 

Er zijn geen opmerkingen. 

9 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21u57 

 
 
 


