
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst commissie Middelen 

 
11 juni 2014 

 

 

 
 
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), Dhr. P.H. van de Stadt (wethouder) Mw. C.D.M. 
Kuiper-Kuijpers (wethouder) en Dhr. R. Lubberts (Directeur Publiekszaken en Bedrijfsvoering). 
 
Plv. VOORZITTER: Mw. A.P. van der Have 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. W.J. Vrolijk-Gevaert  

 

1 Vaststellen agenda commissie Middelen 11 juni 2014 

Dhr. M. Groenendaal, teamchef Kennemerkust is aanwezig bij behandeling van agendapunt 4 “Nota 
integraal VeiligheidsBeleid 2014-2018” en kan eventuele vragen beantwoorden. 

De heer C.G.T.F.Leenders heeft zich kandidaat gesteld als plaatsvervangend voorzitter. De voorzitter 
stelt voor de “benoeming van de plaatsvervangend voorzitter” als agendapunt 11 aan de agenda toe 
te voegen en dit agendapunt direct na punt 8 “Uitkomsten kengetallen onderzoek Nederlandse 
Gemeenten door Berenschot” te behandelen. 

Conclusie voorzitter: de commissie stemt in met het voorstel. De agenda wordt aldus 
vastgesteld. 

2 Spreekrecht burgers 

Er hebben zich geen insprekers aangemeld. 

3 Aanvraag aanwijzing Stichting Lokale Omroep Haarlem als lokale omroep (A-stuk) 

Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raadsvergadering van 26 juni 2014. De commissie 
verzoekt het college vast te leggen dat het bedrag voor de lokale omroep nu en in de toekomst 
€ 10.000,- betreft en verzoekt dit de Stichting Lokale Omroep Haarlem te melden.  

 

• Toezegging: burgemeester Heeremans geeft een terugkoppeling over een mogelijke 
stroming/vertegenwoordiging van ouderen in het PBO. 

• Toezegging: De burgemeester stuurt, indien beschikbaar, nadere informatie (CV’s) over de 
PBO leden. 

• Toezegging: het college laat in de brief die volgt op het besluit om de stichting lokale 
omroep Haarlem aan te wijzen als lokale omroep weten dat het bedrag voor de lokale 
omroep € 10.000,- is en blijft. 

4 Nota Integraal VeiligheidsBeleid 2014-2018 (A-stuk) 

In de aanwezigheid van de heer M. Groenendaal, teamchef Kennemerkust. 

Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raadsvergadering van 26 juni 2014. 

• Toezegging (via burgemeester): de teamchef vraagt na bij het team verkeer hoe vaak de 
snelheid in 30km zones in het afgelopen jaar gecontroleerd werd. 



 

 

5 Voorjaarsnota 2014 (A-stuk) 

Conclusie voorzitter: Op verzoek van PvdA en GL een bespreekpunt in de raadsvergadering 
van 26 juni 2014. Een aantal partijen levert nog technische vragen in. 

6 Nota reserves en voorzieningen - weerstandsvermogen 2014 (A-stuk) 

Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raadsvergadering van 26 juni 2014 

• Toezegging. wethouder Van de Stadt geeft voor de raadsvergadering van 26 juni 2014 een 
nadere toelichting op papier met voor- en tegen argumenten betreffende het opheffen van 
de reserves voor de 1%-regeling, de sociale huisvesting en begraafplaatsen. 

 

7 Kadernota 2015-2018 (A-stuk) 

Conclusie voorzitter: bespreekpunt in de raadsvergadering van 26 juni 2014. D66 geeft het 
College een aantal overwegingen mee ter voorbereiding op de begroting 2015 ten aanzien van 
de besteding van de vrijvallende middelen. 

 

• Toezegging: wethouder Ates zegt toe een schriftelijke beantwoording te geven op het 
verzoek of  in relatie tot de verhoging van de afvalstoffenheffing van 6% het College het 
afvalstoffenheffingsbeleid kan herzien (b.v. met betrekking tot plaatsing van nieuwe 
ondergrondse textielcontainers) en bepalen of alle activiteiten (b.v. rondom 
textielinzameling) echt nodig zijn of eventueel stopgezet kunnen worden. 

 

8 Uitkomsten 'kengetallen onderzoek Nederlandse Gemeenten' door Berenschot (C-stuk o.v.v. 
PvdA) 

 

Kernvraag PvdA: 
Op basis van de gratis benchmark van Berenschot concludeert het college dat Heemstede overall 
kostenefficiënt is. In het rapport staat uitdrukkelijk vermeld dat deze benchmark geen rekening houdt 
met inhuur en uitbesteden. Aangezien onze gemeente deelneemt aan tal van samenwerkings-
verbanden zou het meedoen aan de zogeheten "benchmark ambtelijk apparaat” wel deze informatie 
verschaffen. Dit zou de raad nuttige informatie opleveren in hoeverre samenwerking, uitbesteden en 
intensivering hiervan bijdraagt aan kostenefficiëntie.   
Wat is de reactie van de wethouder hierop? 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 

11 Benoeming plaatsvervangend voorzitter commissie Middelen 

Volgens art. 5.4 van de verordening op de raadscommissies wordt de plaatsvervangend voorzitter 
door de raadscommissie uit haar midden benoemd voor de periode van twee jaar.  

Dhr. C.G.T.F. Leenders heeft zich kandidaat gesteld voor deze functie. 

Conclusie voorzitter: De commissie stemt unaniem in met de benoeming.  

De heer C.G.T.F. Leenders wordt benoemd als plaatsvervangend voorzitter van de commissie 
Middelen voor de periode van twee jaar. 



 

 

9 Actiepuntenlijst 

 

14-03 gewijzigde aanbestedingswet: de burgemeester beantwoordt de vraag. Het actiepunt is hiermee 
afgehandeld. 

14-04 structureel voordeel 0,6 miljoen: Deze vraag is beantwoord bij de kadernota. Het actiepunt is 
afgehandeld. 

14-06 basketbalnet: de wethouder beantwoordt de vraag. Het actiepunt is hiermee afgehandeld. 

14-07 parkeren Vogelpark: het parkeerbeleid komt in het najaar in de commissie Ruimte. Het 
actiepunt kan van de actiepuntenlijst af. 

10 Wat verder ter tafel komt 

De heer C.G.T.F. Leenders geeft een tip bij de nota integraal veiligheidsbeleid. 

12  Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23u25. 

 
 
 


