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AANWEZIG: Mw. L.F. Jagtenberg (HBB), Dhr. G.J. Brinck (HBB), Dhr. H.M. Klaasen (D66), Dhr. J. Botter (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), Dhr. P.H. van de Stadt (wethouder) Mw. C.D.M. 
Kuiper-Kuijpers (wethouder). 
 
PLV. VOORZITTER: Mw. A.P. van der Have 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. W.J. Vrolijk-Gevaert  

 

1 Vaststellen agenda commissie Middelen 14 mei 2014 

Mw. A.P. van der Have is plv. voorzitter voor deze commissie Middelen. Er is nog geen vaste 
voorzitter voor de commissie Middelen benoemd. 

Conclusie voorzitter: de commissie stelt de agenda ongewijzigd vast. 

2 Spreekrecht burgers 

Er hebben zich geen insprekers aangemeld. 

3 Jaarrekening 2013 gemeente Heemstede (A-stuk) 

Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raadsvergadering van 28 mei 2014. De wethouder is bereid 
om naast de reguliere presentatie van de jaarrekening een ‘populaire’ versie van de jaarrekening of 
een inleiding bij de reguliere jaarrekening te voegen. 

Toezegging: Met de gewijzigde aanbestedingswet is er meer ruimte gekomen om onderbouwde 
keuzes te maken voor lokale Heemsteedse bedrijven. De burgemeester neemt over het 
benutten van deze ruimte contact op met Stichting Rijk. 

Toezegging: Wethouder Van de Stadt zegt toe bij de kadernota schriftelijk te onderbouwen 
waarom het College verwacht dat het bedrag uit de jaarrekening 2013 van ca. € 0,6 miljoen een 
structureel voordeel is. 

4 Jaarverslag 2013 Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) (A-stuk) 

Conclusie voorzitter: bespreekstuk in de raadsvergadering van 28 mei 2014. De commissie kan 
zich vinden in de zienswijze van het College, maar wenst een aanvulling op de zienswijze 
conform de opmerkingen van de commissie. 

Toezegging: de burgemeester zegt toe voorafgaand aan de raadsvergadering van 28 mei a.s. 
een brief als aanvulling op de zienswijze aan de VRK ter bespreking in de raad voor te leggen. 



 

 

5 Begroting 2015 Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) (A-stuk) 

Conclusie voorzitter: bespreekstuk in de raadsvergadering van 28 mei 2014. De commissie kan 
zich vinden in de zienswijze van het College, maar wenst een aanvulling op de zienswijze 
conform de opmerkingen van de commissie. 

Toezegging: de burgemeester zegt toe voorafgaand aan de raadsvergadering van 28 mei a.s. 
een brief als aanvulling op de zienswijze aan de VRK ter bespreking in de raad voor te leggen 

6 Actiepuntenlijst 

AP 14-02 kwalificatie Elsevier – de wethouder heeft op 18 april jl. een memo gestuurd. Hiermee is dit 
actiepunt afgehandeld. 

7 Wat verder ter tafel komt 

 

Mw. A.P. van der Have meldt dat zij de eerstvolgende vergadering wederom zal voorzitten. 

Mw. L.F. Jagtenberg stelt een vraag over de plaatsing van een basketbalnet op openbare grond. 

Dhr. G.J. Brinck stelt een vraag over parkeren voor senioren in de wijk Vogelpark. 

Mw. J.C. Brouwers geeft een aanvullende opmerking op het parkeerprobleem. 

 

Toezegging: De wethouder zegt toe uit te zoeken hoe de situatie rondom het geplaatste 
basketbalnet op de openbare ruimte in de Pelikaanlaan ter hoogte van de Reigerlaan is. De 
wethouder laat via de griffie weten of dit onderwerp in de commissie Middelen of Ruimte 
terugkomt. 

Toezegging: De wethouder geeft aan dat de evaluatie parkeerbeleid op handen is, waar het 
onderwerp parkeren voor senioren in de wijk Vogelpark wordt meegenomen. De wethouder zal 
via de griffie laten wanneer dit onderwerp aan de orde komt in de commissie Ruimte. 

8 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22u20. 

 
 
 


