
 
 
 
 
 
 
 
 

Lijst van conclusies en toezeggingen 
commissie Middelen 

 
9 maart 2016 

 
 
 
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 (vanaf 20u45) (VVD), Dhr. W.M.M. Heeremans (CDA), Mw. M.J. de Greef-Nelissen 
(PvdA), Mw. M.J.C. Heeremans (burgemeester), Mw. H.M.A. Hooij (wethouder), Dhr. R. Lubberts (Directeur Publiekszaken en 
Bedrijfsvoering) , Dhr. H. van Schaik (Operationeel Expert Ondermijning, Politie Kennemerkust) 
AFGEMELD: Dhr. E. de Zeeuw (GL) 
 
VOORZITTER: Mw. M.A.U. Waterlander-de Boer 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. W.J. Vrolijk-Gevaert  

 
 

1 Vaststellen agenda commissie Middelen 9 maart 2016 

Dhr. E. de Zeeuw van GroenLinks heeft zich afgemeld. 

Conclusie voorzitter: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2 Spreekrecht burgers 

Er heeft zich één inspreker aangemeld bij een onderwerp dat niet op de agenda staat:  

Het Vogelhospitaal 

Mw. G. Hobbelink, voorzitter van de stichting Vogelrampenfonds, beheerder van het Vogelhospitaal 
spreekt in. De stichting verzoekt de raad om het Vogelhospitaal structureel te steunen in de kosten die 
de opvang van vogels met zich meebrengt. 

 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 

 

Toezeggingen:  

• Wethouder Hooij neemt contact op met wethouder Snoek van Haarlem over de vraag of het een 
taak van de gemeente is om de opvang van vogels te financieren.  

• De wethouder gaat na of er bij de Provincie een financiële stroom is, die de kosten van de in de 
Flora en Fauna wet vermelde zorgplicht te dekken. 

 

3 Presentatie Ondermijning 

De heer H. van Schaik, Operationeel Expert Ondermijning van de Politie Kennemerkust geeft een 
presentatie over ondermijning. 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De heer Van Schaik wordt hartelijk bedankt voor 
zijn heldere presentatie. 



4 Evaluatie begroting 

Mw. Jagtenberg, voorzitter van de werkgroep begroting, geeft een toelichting op de aanbevelingen 
van de werkgroep evaluatie begroting. 

Conclusie voorzitter: de commissie stelt de voorstellen van de werkgroep vast. De optie om de 
algemene beschouwingen voorafgaand aan de Begrotingsraad onder het college te laten 
verspreiden vervalt. De commissie legt de uitvoering van de vastgestelde aanbevelingen in 
handen van de agendacommissie. 

Bij behandeling van de Kadernota geeft de raad, net als in 2015, aan bij welke onderwerpen de 
raad meer inzicht wenst. Deze punten worden in de begroting 2017 voorzien van een extra 
schriftelijke toelichting. 

5 Actiepuntenlijst 

 

15-20 hondenpark: wethouder Hooij en dhr. Leenders geven een terugkoppeling. Het actiepunt is 
hiermee voorlopig afgehandeld.  

15-25 glasvezelnet: de vraag is op 3 maart 2016 schriftelijk beantwoord en hiermee afgedaan. 

16-03 fusie-onderzoek Haarlemmerliede Spaarnwoude: de reactie is verzonden op 16 februari 2016. 
De burgemeester beantwoordt de aanvullende vragen van de commissie. Het actiepunt is hiermee 
afgedaan. 

6 Wat verder ter tafel komt 

 

• Dhr. Klaasen (D66) geeft een terugkoppeling van het gesprek met de collega raadsleden uit 
Beverwijk en de burgemeesters over de VRK. 

• Dhr. Klaasen (D66) en dhr. Van Zon maken opmerkingen over de agendacommissie.  

Dhr. Klaasen verzoekt om een duidelijke scheiding tussen agendacommissie en 
fractievoorzittersoverleg, waarbij duidelijk is dat het fractievoorzittersoverleg informeel is waarin 
geen besluiten worden genomen en waarvan geen verslag wordt gemaakt. 

De heer Van Zon (D66) maakt opmerkingen over de taakopvatting van agendacommissie. 

Toezeggingen:  

o De burgemeester geeft aan dat een duidelijke knip tussen agendacommissie en het 
fractievoorzittersoverleg gemaakt kan worden.  

o De burgemeester neemt de gemaakte opmerkingen over de taakopvatting mee naar de 
agendacommissie.  

o Dhr. Van Zon meldt de ingebrachte punten over de agendacommissie bij de fractievoorzitter van 
D66. 

• De heer Van Zon (D66) stelt een vraag over de inrichting van de rekenkamercommissie n.a.v.de 
brief over het actieplan lokale Rekenkamers.  

Toezegging: de burgemeester komt terug op de vraag over de geldende afspraken over de inrichting 
van de rekenkamercommissie. 

• Mw. de Greef-Nelissen (PvdA) stelt een vraag over de voortgang van de jaarrekening en dan met 
name betreffende het sociaal domein. 

• Burgemeester Heeremans maakt melding van een rectificatie van een artikel in de Heemsteder 
over Koningsdag. 

 

7 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22u16. 

 
 
 


