
 
 
 
 
 
 
 
 

Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Middelen 

 
11 mei 2016 

 
 
 
AANWEZIG: Mw. L.F. Jagtenberg (HBB), Dhr. G.J. Brinck (HBB), Dhr. H.M. Klaasen (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), Mw. H.M.A. Hooij (wethouder) Mw. C.D.M. Kuiper-Kuijpers (wethouder), Dhr. 
R. Lubberts (Directeur Publiekszaken en Bedrijfsvoering)  
 
AFWEZIG: Dhr. H.J.M. van Zon (D66) 
 
VOORZITTER: Mw. M.A.U. Waterlander-de Boer 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. E.B.C. van der Hoek  

 
 
 

1 Vaststellen agenda commissie Middelen 11 mei 2016 

 
Agendapunt 8 wordt naar voren geschoven en volgt na agendapunt 4. 
 
Conclusie van de voorzitter: De gewijzigde agenda wordt vastgesteld. 

 

2 Spreekrecht burgers 

 
Er hebben zich geen insprekers aangemeld. 

 

3 Ontwerp-jaarverslag 2015 Veiligheidsregio Kennemerland (A) 
De commissie stemt in met beantwoording van de technische vragen door dhr. Frans Schippers van de VRK 

 
De commissie spreekt haar waardering uit over de verbeterde informatiewaarde van het jaarverslag 
van de VRK, maar mist nog informatie die is toegespitst op Heemstede. 
 
Conclusie van de voorzitter: Het onderwerp is voldoende besproken. Het ontwerpjaarverslag 2015 
gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 26 mei 2016. 
 
Toezegging: De burgemeester zegt toe de commissie jaarlijks een overzicht te sturen van activiteiten 
die voortvloeien uit het integraal veiligheidsbeleidsplan. (LTA) 

 

4 Ontwerpbegroting 2017 Veiligheidsregio Kennemerland (A) 
De commissie stemt in met beantwoording van de technische vragen door dhr. Frans Schippers van de VRK 

 
De commissie complimenteert de VRK met de ontwerpbegroting 2017. 
CDA is tevreden met de clustering van activiteiten die is toegepast in ‘de financiële begroting in één 
oogopslag’ en vraagt de VRK te onderzoeken waar deze clustering in de begroting verder mogelijk is.  
D66 geeft mee om te verduidelijken waarin het programma multidisciplinaire samenwerking verschilt 
van de andere programma’s. 
 
Conclusie van de voorzitter: Het onderwerp is voldoende besproken. De ontwerpbegroting 2017 
gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 26 mei 2016. 

 



 

8 Voorlopige jaarrekening 2015 gemeente Heemstede 

 
VVD informeert naar het voorstel over de renovatie van het badhuis. 
 
Conclusie van de voorzitter: Het onderwerp is voldoende besproken. 
 
Toezegging: Wethouders Ates zegt toe de renovatie van het badhuis op te nemen in het voorstel over 
de bibliotheek dat gepland staat voor juni 2016. (LTA) 

 

5 Archiefverordening gemeente Heemstede 2016 en  
Besluit informatiebeheer gemeente Heemstede 2016 (A) 

 
CDA vraagt wat verstaan wordt onder specifiek toezicht versus generiek toezicht. 
 
Conclusie van de voorzitter: Het onderwerp is voldoende besproken. De Archiefverordening 
gemeente Heemstede 2016 gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 26 mei 2016. 
 
Toezegging: De burgemeester informeert de commissie over specifiek toezicht versus generiek 
toezicht. 

 

6 Uitvoering motie buurtrecht (B) 

 
Conclusie van de voorzitter: Het onderwerp is voldoende besproken. 
 
De commissie vindt dat het onderzoek goed is uitgevoerd en beschouwt de motie als afgedaan. 
Een meerderheid van de commissie is tegen het voorstel om experimenten met buurtrechten op te 
starten. 
GroenLinks en PvdA zijn voor het starten van experimenten met buurtrechten. 

 

7 Uitkomsten burgeronderzoek Waarstaatjegemeente.nl najaar 2015 (C) ovv D66 

 
Conclusie van de voorzitter: Het onderwerp is voldoende besproken. 

 

9 Actiepuntenlijst 

 
De actiepunten worden afgehandeld als voorgesteld. 

 

10 Wat verder ter tafel komt 

 
Geen opmerkingen. 

 

11 Sluiting 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.15 uur. 

 
 
 


