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AANWEZIG: Mw. H.M.A. Hooij (VVD), Dhr. M.B.H.J. Radix (VVD), Dhr. C.G.T.F.J. Leenders (VVD), Dhr. W.M.M. Heeremans 
(CDA), Dhr. J.F. Struijf (PvdA), Dhr. R.M.F. Ates (HBB), Mw. H.H. van Vliet (GL), Dhr. E.H. van der Linden (D66), Dhr. H.J.M. 
van Zon (D66), Mw. M.J.C. Heeremans (burgemeester), Mw. C.D.M. Kuiper-Kuijpers (wethouder), Dhr. R. Lubberts (Hoofd 
Financiën), Dhr. F. Leendertse (Senior Financieel Beleidsmedewerker) en Dhr. J. Pieterse (Controller VRK).  
 
VOORZITTER: Dhr. H.M. Klaasen  
COMMISSIEGRIFFIER: Dhr. B. Lanser 
 
 

1) Vaststellen van de agenda van de commissievergadering van 16 juni 2010 
Dhr. E. Albers (VVD) is afwezig en wordt vervangen door dhr. C.G.T.F.J. Leenders (VVD). 
Dhr. Jan Pieterse (Controller bij de Veiligheidsregio Kennemerland [VRK]) is aanwezig om 
eventuele vragen te beantwoorden bij agendapunt 3 ‘Jaarrekening 2009 Veiligheidsregio 
Kennemerland (VRK)’. 
Agendapunt 8 ‘Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van de VRK’ 
zal na agendapunt 3 ‘Jaarrekening 2009 Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)’ aan de orde 
komen.  
De commissie gaat akkoord met de agenda.  

2) Spreekrecht 
Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

3) Jaarrekening 2009 Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) 
Conclusie voorzitter: bespreekstuk in de raadsvergadering van 24 juni 2010. 
 
Toezegging: 1) De bestuursrapportages die de VRK uitbrengt zullen als C-stuk naar de 
commissie Middelen gestuurd worden.  

8) Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van de VRK 
(mondeling). 
De burgemeester koppelt zaken terug die in het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van 
de VRK besproken zijn. 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 
 
Toezegging: 1) In het laatste kwartaal van 2010 zal de gemeenschappelijke regeling van de 
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) aan de orde komen in de commissie Middelen. 

4) Begroting 2011 Stichting Rijk 
Conclusie voorzitter: bespreekstuk in de raadsvergadering van 24 juni 2010. 

5) Wijziging legesverordening i.v.m. invoering Wabo 
Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raadsvergadering van 24 juni 2010. 

6) Aanwijzing leden van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland 
Conclusie voorzitter: het voorliggende stuk bevat benoemingen. Derhalve een bespreekpunt 
in de raadsvergadering van 24 juni 2010.  

7) Benoemen lid AB Paswerk en vertegenwoordiger AVA Meerlanden 
Conclusie voorzitter: het voorliggende stuk bevat benoemingen. Derhalve een bespreekpunt 
in de raadsvergadering van 24 juni 2010. 
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9) Actiepuntenlijst 
08-10 ‘Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en uit het Algemeen Bestuur van de VRK’. 
Stond op deze agenda en blijft staan. 09-10 ‘contractduur verhuren van panden en onroerend 
goed’. Deze informatie is naar de raad toegestuurd op 9 juni 2010. Dit actiepunt kan van de 
actiepuntenlijst af. 10-03 ‘discussie over de subsidie systematiek’. Deze discussie heeft 
plaatsgevonden voorafgaand aan de raadsvergadering van 27-5-2010. Dit actiepunt kan van 
de actiepuntenlijst af. 10-07 ‘voorstel t.a.v. de nulmeting ecologisch beheer Groenendaal’. Dit 
punt is op 7-6-2010 aan de orde geweest in de commissie Ruimte. Dit actiepunt kan van de 
actiepuntenlijst af. 10-08 ‘juridische consequentie geen leges bij WOB verzoek’. Deze 
informatie is naar de raad toegezonden op 18-5-2010’. Dit actiepunt kan van de 
actiepuntenlijst af. 10-09 ‘Herziening Verordening commissie bezwaarschriften’. Dit stuk zal 
nog worden aangepast. De griffie zal hier op toezien. Dit actiepunt kan van de actiepuntenlijst 
af.  
 
Nog twee extra punten die in de commissie Middelen zijn toegezegd op 12-5-2010 bij de 
behandeling van de jaarrekening 2009 op vragen van mw. J.H. Ruitenberg-Alphenaar (PvdA).  
1) Actualisering bestemmingsplannen. Deze informatie is naar de raad toegezonden op 3-6-
2010. Dit punt is afgehandeld. 2) Memo t.a.v. stageplaatsen. Deze memo is naar de raad 
toegezonden op 4-6-2010. Het exacte aantal stageplaatsen dat in Heemstede is gerealiseerd  
is medio juli 2010 bekend. Dit punt blijft op de actiepuntenlijst staan van de commissie 
Samenleving.  

10) Wat verder ter tafel komt 
Dhr. R.M.F. Ates (HBB): stel een vraag over art. 212 gemeentewet in relatie tot de Kadernota 
2010. 

Toezegging: 1) de wethouder zegt toe de relatie tussen art. 212 gemeentewet en het 
vaststellen van de Kadernota door de raad uit te zoeken.  

11) Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22u09.  

 


