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VOORZITTER: Mw. A.P. van der Have 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. W.J. Vrolijk-Gevaert  

 

1 Vaststellen agenda commissie Middelen 22 oktober 2014 

Conclusie voorzitter: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2 Spreekrecht burgers 

Er hebben zich geen insprekers aangemeld. 

3 Programmabegroting 2015 (A-stuk) 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De schriftelijke technische vragen zijn voldoende 
beantwoord. De begroting wordt inhoudelijk behandeld in de begrotingsraad op 6 en 7 
november 2014. De commissie wenst de nieuwe digitale vorm van de begroting te evalueren. 
De agendacommissie bespreekt de wijze van de evaluatie en de betrokkenheid van de 
auditcommissie.  

Toezeggingen:  

• Wethouder Van de Stadt komt met een toelichting omtrent het hoger uitvallen dan het 
landelijk gemiddelde van de rioleringskosten in Heemstede, indien na aftrek van de 
‘dubbele betaling’  in deze periode Heemstede nog steeds boven het landelijk gemiddelde 
uitkomt. 

• Wethouder Van de Stadt stuurt de commissie voor de begrotingsraad op 6 en 7 november 
a.s. toe wat het gebruik van een ander bestrijdingsmiddel dan Round-up zal kosten. 

4 Najaarsnota 2014 (A-stuk) 

Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raadsvergadering van 30 oktober 2014 met een 
eventuele aanpassing voor wat betreft het nadeel/voordeel bij de salariskosten. 

Toezegging: de wethouder zoekt uit hoe de tekst moet luiden bij de toelichting op de 
salarissen (blz 14). 



 

 

5 Herijking en harmonisatie kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen (A-stuk) 

Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raadsvergadering van 30 oktober 2014 met een 
eventuele aanpassing voor wat betreft het opnemen van de voorwaarden om in aanmerking te 
komen voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen vanwege kinderopvang. 

 
Toezegging: De wethouder geeft antwoord op de vraag of de voorwaarden om in aanmerking 
te komen voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen vanwege kinderopvang ook in de 
regeling moet worden opgenomen. 

6 Samenwerking ICT infrastructuur Bloemendaal – Heemstede (A-stuk) 

Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raadsvergadering van 30 oktober 2014. De commissie 
verzoekt om een regelmatige terugkoppeling naar de raad.  

 
Toezegging: de burgemeester stuurt het antwoord op de vraag “Kan de Gemnet verbinding 
worden ingewisseld voor een Suwinet verbinding?” schriftelijk toe. 
Toezegging: er wordt nagegaan of de voortgangsrapportage over de samenwerking (net als 
in Bloemendaal) met de voorjaarsnota komt. 

7 Wet Markt en Overheid (A-stuk) 

Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raadsvergadering van 30 oktober 2014. 

8 Aanpassen verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning tbv fractie-assistenten 
(A-stuk) 

Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raadsvergadering van 30 oktober 2014. De commissie 
wenst na een jaar een evaluatie van de nieuwe werkwijze met fractie-assistenten.  

Voorafgaand aan behandeling in de raadsvergadering ontvangt de raad een nieuwe versie 
van de verordening met redactionele aanpassingen. 

9 Benoeming en beëdiging secretaris Rekenkamercommissie Heemstede (A-stuk) 

Conclusie voorzitter: Bespreekpunt in de raadsvergadering van 30 oktober 2014. De 
commissie kan zich vinden in de keuze van de selectiecommissie en vindt het een goede 
kandidate.  

10 Plan van aanpak en bouwstenen herijking (burger)participatie (B-stuk) 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De commissie ondersteunt het initiatief en geeft 
het college suggesties mee. De commissie geeft de prioriteit aan zorgvuldigheid en kwaliteit 
boven snelheid. De commissie wenst een goede betrokkenheid van de raad. De opmerkingen 
en suggesties van de commissie worden meegenomen door het college.  

11 Beantwoording schriftelijke vragen jaarverslag 2013 GBKZ 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. Wethouder Van de Stadt neemt de opmerkingen 
van dhr. Van Zon mee naar het overleg met GBKZ.                                                                                        



 

 

12 Actiepuntenlijst 

 

14-08 Stichting Lokale omroep stroming ouderen: De informatie is op 21 oktober 2014 verzonden. 
Het actiepunt is hiermee afgehandeld. 

14-09 Stichting Lokale omroep informatie PBO leden: De informatie is op 21 oktober 2014 
verzonden. Het actiepunt is hiermee afgehandeld. 

14-10 Stichting Lokale omroep bedrag € 10.000,-: Dit is opgenomen in de brief die op 8 juli 2014 is 
verzonden naar Haarlem 105.  Het actiepunt is hiermee afgehandeld.                                                                                                                             

14-11 Integraal Veiligheidsbeleid: De burgemeester beantwoordt de vraag. Het actiepunt is hiermee 
afgehandeld. 

14-12 Nota reserves en voorzieningen: De toelichting is op 26 juni 2014 verzonden. Het actiepunt is 
hiermee afgehandeld. 

14-13 Kadernota 2015-2018: De beantwoording is op 26 juni 2014 verzonden. Het actiepunt is 
hiermee afgehandeld. 

 

13 Wat verder ter tafel komt 

Dhr. Leenders verzoekt na te denken over een andere methode rondom de informatieve technische 
vragen over de begroting om zo de effectiviteit (tijdsbesteding) te verbeteren. Dit punt wordt 
meegenomen bij de evaluatie van de begroting. 

 

14 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23u06. 

 
 
 


