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AANWEZIG: Mw. H.M.A. Hooij (VVD), Dhr. H.M. Klaasen (D66), Dhr. W.M.M. Heeremans (CDA), Dhr. J.F. Struijf (PvdA) (t/m 
20u05), Mw. J.H. Ruitenberg-Alphenaar (PvdA) (vanaf 20u05), Dhr. R.M.F. Ates (HBB), Mw. H.H. van Vliet (GL), Mw. M.J.C. 
Heeremans (burgemeester), Dhr. P.H. van de Stadt (wethouder), Dhr. J. Botter (wethouder), Mw. C.D.M. Kuiper-Kuijpers 
(wethouder), Mw. P. Fernandes (Directeur Publiekszaken en Bedrijfsvoering), Dhr. R. Lubberts (Hoofd Financiën).  
 
VOORZITTER: Dhr. E. Albers (VVD) 
COMMISSIEGRIFFIER: Dhr. B. Lanser 
 

1) Vaststellen van de agenda van de commissievergadering van 12 mei 2010 
Dhr. J.F. Struijf (PvdA) heeft een mededeling.  
 
Mw. C. van der Hoff (D66) en dhr. B. van der Linden (D66) zijn afwezig. Zij worden vervangen 
door dhr. H.M. Klaasen (D66). Dhr. M. Radix (VVD) is afwezig. Dhr. E. Albers (VVD) zal deze 
commissie voorzitten aangezien de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter niet in de 
gelegenheid zijn deze commissie voor te zitten. 
 
Agendapunt 4 ‘Jaarverslag 2009 Paswerk en Jaarrekening 2009 Paswerk’ wordt van de 
agenda afgevoerd. Dit punt zal behandeld worden in juni. 
 
Bij agendapunt 3 ‘Jaarrekening 2009 gemeente Heemstede’ volgt eerst een korte toelichting 
van Dhr. R. Lubberts (Hoofd Financiën).  
 
Achter agendapunt 5 ‘jaarverslag Rekenkamercommissie Heemstede 2009’ staat mw. M. 
Heeremans alleen qualitate qua genoemd als portefeuillehouder. Mw. I. Sabelis (GL) is, als 
huidig en toenmalig intern lid van de Rekenkamercommissie bereid gevonden in deze 
hoedanigheid uw eventuele vragen te beantwoorden. 
 
De commissie gaat akkoord met de gewijzigde agenda.  

2) Spreekrecht 
Er zijn geen insprekers.  

3) Jaarrekening 2009 gemeente Heemstede (A-stuk) 
Dhr. R. Lubberts (Hoofd Financiën) geeft een korte toelichting op de jaarrekening 2009.  
Conclusie voorzitter: bespreekpunt in de raadsvergadering van 27 mei 2010. 

4) Jaarverslag 2009 Paswerk en Jaarrekening 2009 Paswerk (A-stuk) 
Dit punt is van de agenda afgevoerd. 

5) Jaarverslag Rekenkamercommissie Heemstede 2009 (A-stuk) 
Conclusie voorzitter: hamerpunt in de raadsvergadering van 27 mei 2010. 
 
Toezeggingen: 1) er volgt nog een voorstel t.a.v. de nulmeting van het ecologisch beheer van 
het landgoed Groenendaal. 
 
Mw. J.H. Ruitenberg-Alphenaar (PvdA) geeft de volgende onderwerpen mee aan de 
Rekenkamercommissie die naar de mening van de PvdA fractie in aanmerking komen voor 
onderzoek: 1) optimalisatie gebruik gemeentelijke gebouwen en optimalisatie gebruik 
gebouwen met een maatschappelijke functie, 2) optimalisatie Openbaar Vervoer en 3) 
effectiviteit inzet thuiszorg in relatie tot belasting van mantelzorgers.  
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6) Wijziging tarieventabel bij legesverordening (A-stuk) 
Conclusie voorzitter: bespreekpunt in de raadsvergadering van 27 mei 2010. 
 
Toezegging: 1) de juridische consequenties van de uitspraak van de Haagse rechtbank 
omtrent het niet meer mogen heffen van leges door gemeente aan burgers die een verzoek 
doen op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) zal nader worden uitgezocht en deze 
informatie zal aan de raad worden toegezonden voor de raadsvergadering van 27 mei 2010.  

7) Herziening Verordening commissie bezwaarschriften (A-stuk) 
Conclusie voorzitter: hamerpunt in de raadsvergadering van 27 mei 2010. 

Toezegging: 1) in het raadsbesluit staat dat bij artikel 3 van de verordening commissie 
bezwaarschriften lid 5 is toegevoegd. Dit moet echter lid 4 zijn. Dit zal worden gewijzigd.  

8) Doorontwikkeling digitale dienstverlening 2010 (C-stuk) 
Dit stuk is op verzoek van D66 geagendeerd met de volgende kernvraag: voor open source 
en open standaarden geldt het landelijke beleid “pas toe of leg uit”. In dit geval wordt 
voorgesteld om niet voor open source te kiezen maar voor het pakket exxellence. De 
gemeenten Bloemendaal heeft er voor gekozen wél voor open source te kiezen en te 
wachten op een pakket dat door Gemeente Leiden wordt ontwikkeld. Kan het college beter 
uitleggen waarom de keuze voor exxellence de voorkeur zou hebben boven de oplossing die 
Bloemendaal kiest? 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken.  

9) Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van de VRK 
Burgemeester Heeremans koppelt zaken terug uit het Dagelijks Bestuur en Algemeen 
Bestuur van de VRK. 
 
Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 

10) Actiepuntenlijst 
08-10 ‘Terugkoppeling VRK’ stond op deze agenda en blijft staan. 09-10 ‘Verhuur 
panden/onroerend goed’. Dit punt zal voor de raad van 27-5-2010 worden afgehandeld. 09-17 
‘folder/internet nieuwe raad’. Dit punt is afgehandeld en kan van de actiepuntenlijst af. 10-03 
‘systematiek subsidies’. Deze presentatie/discussie zal plaatsvinden in de raadsvergadering 
van 27 mei 2010.10-04 ‘e-mail t.a.v. zondagopenstelling Dekamarkt’ is afgehandeld.10-05 
‘overzicht procedures dhr. Kruijer’ is afgehandeld.10-06 ‘sheets presentatie in de commissie 
Middelen van april’ is afgehandeld. 

11) Wat verder ter tafel komt 
Dhr. H.M. Klaasen (D66) dankt de voorzitter. 
Dhr. W.M.M. Heeremans (CDA) vraagt naar de openstelling van het gemeentehuis op 5 mei.  

12) Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22u55.  

 


