
Lijst van conclusies en toezeggingen
commissie Middelen

14 november 2018

AANWEZIG: dhr. P.C. Keyser (HBB), dhr. E.J. de Valk (HBB), dhr. K.F. Kremer (HBB), dhr. M.B.H.J. Radix (VVD), mw. R.M. Timmer 
(VVD), dhr. S.M. Nieuwland (D66), dhr. E. de Zeeuw (GL), mw. S.A. de Wit- van der Linden (CDA), mw. R.N. Pameijer (PvdA), 
mw. A.C. Nienhuis (burgemeester), dhr. J.F. Struijf (wethouder), dhr. A. Harks (operationeel expert basisteam Kennemerkust), 
dhr. J.K.M. van Eijsden (voorzitter Rekenkamercommissie), dhr. J.H. Pelleboer (secretaris Rekenkamercommissie) 

AFGEMELD: mw. L.F. Jagtenberg (HBB), dhr. A.P.A.F. Rocourt (D66) 

VOORZITTER: mw. A.M.C.E. Stam
COMMISSIEGRIFFIER: mw. W.J. Vrolijk-Gevaert 

1 Vaststellen agenda commissie Middelen 14 november 2018

 Mw. Jagtenberg (HBB) heeft zich afgemeld en wordt vervangen door dhr. Kremer.
 Dhr. Rocourt (D66) heeft zich afgemeld en wordt vervangen door dhr. Nieuwland.

Conclusie voorzitter: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2 Spreekrecht burgers

Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3 Lokale prioriteiten politie basisteam KennemerKust 2019 (B-stuk)

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De commissie heeft een palet aan prioriteiten 
meegegeven. De meerderheid van de commissie geeft de volgende prioriteiten aan:
1) diefstal en inbraak, in en rond het huis. 
2) verkeer (met een kanttekening van D66: de gemeenteraad heeft zelf invloed op dit punt) 
3) verwarde mensen, inclusief het waarborgen van de veiligheid van deze mensen. 
De lokale prioriteiten komen naar de commissie terug als C-stuk.

4 Rapport rekenkamercommissie inzake inzet digitale middelen bij de politie

De burgemeester geeft aan dat het college bij bespreking van het jaarverslag van de politie 
terugkomt op de planning en op dat moment tevens aangeeft welke aanbevelingen wel of niet 
uitvoerbaar zijn.

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De commissie onderschrijft de aanbevelingen 
van de Rekenkamercommissie en verzoekt het college aan te geven wat wel en niet mogelijk 
is m.b.t. de aanbevelingen. 

5 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland 2019 (A-stuk)

Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raadsvergadering van 29 november 2018.



6 Deelname aan experiment centraal tellen verkiezingen (A-stuk)

Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raadsvergadering van 29 november 2018.

7 Hoe organiseert de raad zich binnen de MRA

Voorgesteld wordt dat de delegatie en de fracties voor de vergadering van december bespreken wat 
ze verstaan onder de drie speerpunten: bouwen, verkeer en duurzaamheid, zodat de koers voor 
Heemstede voor deze onderwerpen bepaald kan worden. 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. Het onderwerp wordt opnieuw voor de 
commissie Middelen in december geagendeerd. 
De delegatie komt op korte termijn, voor 22 november a.s., nogmaals samen.

8 Actiepuntenlijst

Dhr. Nieuwland stelt een nadere vraag over actiepunt 18-11.
Dhr. Radix stelt een nadere vraag over actiepunt 18-08. Dit punt blijft staan. Indien er in december 
nog geen volledig inzicht van de kosten beschikbaar is, dan komt de wethouder met een voorlopige 
indicatie.
18-14 MRA actieagenda: dit punt blijft staan. 

Conclusie voorzitter: de commissie gaat akkoord met de voorgestelde afhandelingswijze van 
de actiepunten. De actiepuntenlijst wordt aldus afgehandeld.

9 Wat verder ter tafel komt

Mw. De Wit (CDA) stelt een vraag over de budgetten voor nieuwe initiatieven van € 200.000,-, die 
zijn opgenomen in de begroting. 

Conclusie voorzitter: de commissie vraagt het college unaniem in de commissie Middelen 
van december terug te komen met een voorstel voor de spelregels en kaders voor ingekomen 
initiatieven. 
Aangezien het bij dit onderwerp gaat om de financiële kaders, wenst de commissie dit 
onderwerp in de vergadering van de commissie Middelen te bespreken.

Dhr. Nieuwland (D66) stelt voor indien er in december nog geen uitgebreid voorstel beschikbaar kan 
zijn, in december een light variant (één of twee A-4tjes) aan de commissie voor te leggen waar de 
commissie over mee kan praten.

Toezegging: de burgemeester zegt toe dat het college via het vrijdagbericht terugkoppelt of er in 
december een voorstel kan liggen voor de spelregels en kaders voor de budgetten voor nieuwe 
initiatieven.

Mw. Timmer (VVD) stelt een vraag over het Digipanel.

10 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22u27.


