
Lijst van conclusies en toezeggingen
commissie Middelen

13 december 2017

AANWEZIG: Dhr. R.J.L.M. Heerkens Thijssen (HBB), Dhr. D.M.W. Kleijer (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), Mw. H.M.A. Hooij (wethouder), Dhr. W. van den Berg (gemeentesecretaris), 
Dhr. R. Lubberts (Directeur Publiekszaken en Bedrijfsvoering) en Dhr. A.W.M. Schumacher (Directeur Ruimte). 
AFGEMELD: Mw. L.F. Jagtenberg (HBB)

GASTEN:
Dhr. P. Kloosterman (teamchef politie basisteam Kennemerkust) en Dhr. R. Hoogervorst (wijkagent) bij agendapunt 3.
Dhr. J. van Eijsden (voorzitter Rekenkamercommissie) en Dhr. P. Sprenger (Berenschot) bij agendapunt 4.

VOORZITTER: Mw. M.A.U. Waterlander-de Boer
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. W.J. Vrolijk-Gevaert 

1 Vaststellen agenda commissie Middelen 13 december 2017

Mw. Jagtenberg (HBB) heeft zich afgemeld en wordt vervangen door dhr. Heerkens-Thijssen.
Wethouder Nieuwland wordt vervangen door wethouder Hooij.

Conclusie voorzitter: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2 Spreekrecht burgers

Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3 Lokale prioriteiten politie basisteam KennemerKust 2018 (B-stuk)
In aanwezigheid van dhr. P. Kloosterman (teamchef) en dhr. R. Hoogervorst (wijkagent)

Toezegging: de burgemeester meldt dat er in beslotenheid informatie gegeven kan worden aan de 
hand van lopende en/of afgeronde zaken over ondermijning.

Conclusie voorzitter: de commissie kan zich vinden in de voorgestelde prioriteiten. De VVD 
geeft een tip voor het verbeteren van de communicatie van de politie.  De commissie krijgt in 
beslotenheid aan de hand van lopende en afgeronde zaken meer informatie over 
ondermijning.



4 en 
5

Rekenkameronderzoek samenwerking Heemstede Bloemendaal (overig punt) en Zesde 
voortgangsrapportage ambtelijke samenwerking Heemstede & Bloemendaal (C-stuk)
In aanwezigheid van dhr. J. van Eijsden (voorzitter Rekenkamercommissie) en dhr. P. Sprenger 
(Berenschot)

Dhr. J. van Eijsden geeft een toelichting op het rapport.

Conclusie voorzitter: Het rekenkameronderzoek wordt geagendeerd voor de 
raadsvergadering van 20 december 2017. De partijen hebben een aantal bespreekpunten 
meegegeven, waaronder de toekomstvisie en welke boodschap de zittende raad wenst mee te 
geven aan de nieuwe raad.

6 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (A-stuk)

Tennispark Groenendaal mag 12 keer per jaar een feest organiseren. De andere parken 8 keer. De 
meerderheid van de commissie is voor gelijktrekking van het aantal te houden feesten bij 
verenigingen. 

Conclusie voorzitter: De PvdA kan zich vinden in het voorstel van het College. De 
meerderheid van de commissie (VVD, HBB, D66, GL en CDA) verzoekt om gelijktrekking van 
het aantal te houden feesten bij de verenigingen. Het college neemt het stuk terug en komt 
met een ander voorstel.

7 Aanpassing Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Heemstede 2014 
(A-stuk)

Technische vragen:
 Is rekening gehouden met de veranderingen AVG op 28 mei 2018?
 Hoe verhoudt deze aanpassing zich tot de nieuwe wetgeving, de invoering van de algemene 

verordening gegevensbescherming op 28 mei 2018?
 Een verklaring rondom de tekst op pagina 3, vanaf regel 3.

Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raadsvergadering van 20 december 2017.

Toezegging: de technische vragen die gesteld zijn worden schriftelijk beantwoord voor de 
raadsvergadering.

8 Financiële verordening 2018 (A-stuk)

Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raadsvergadering van 20 december 2017.

9 en 
10

Belastingverordeningen 2018 (A-stuk) en Uitvoering Motie “Minder afval loont” (C-stuk)

Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raadsvergadering van 20 december 2017.



11 Managementrapportage 2017 Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) (C-stuk o.v.v. 
PvdA)

Kernvragen PvdA:
 De PvdA vraagt om een toelichting op het besluit van de gemeente Velsen om in 2017 niet toe te 

treden tot de GBKZ, maar daar wel medio 2018 opnieuw een afweging over zal maken.
 De PvdA vraagt of het mogelijk is om met GBKZ een afspraak te maken dat zij aan de 

huishoudens met achterstanden in betalingen, dan wel waar ‘oninbaarheid’ dreigt 
informatiemateriaal over de minimaregelingen en bijzondere bijstand te verstrekken? Of dat het 
GBKZ betrokken huishoudens  met het Loket Heemstede in contact brengt in plaats van een 
deurwaarder te sturen? 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken.

12 Brief gemeente Bergeijk beloningsbeleid bestuursvoorzitter

Conclusie voorzitter: de meerderheid van de commissie (VVD, HBB, PvdA en GL) wenst 
adhesie te betuigen aan de door de raad van gemeente Bergeijk aangenomen motie  ‘salaris 
voorzitter van raad van bestuur BNG’ en verzoekt de griffie namens de raad een concept brief 
op te stellen waarin een moreel appèl wordt gedaan het salaris bij te stellen.

13 Voorstel om aan te sluiten bij de statiegeldalliantie

Conclusie voorzitter: de commissie gaat akkoord met aansluiting bij de statiegeldalliantie en 
verzoekt de griffie hier invulling aan te geven.

14 Actiepuntenlijst

Conclusie voorzitter: de actiepuntenlijst wordt conform voorstel afgehandeld.

15 Wat verder ter tafel komt

De commissieleden hebben geen vragen of opmerkingen.

16 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 23u25.


