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AANWEZIG: Dhr. M.B.H.J. Radix (VVD), Dhr. E. Albers (VVD), Mw. H.M.A. Hooij (VVD), Dhr. E.H. van der Linden (D66), Dhr. 
S.M. Nieuwland (D66), Dhr. W.M.M. Heeremans (CDA), Mw. J.H. Ruitenberg-Alphenaar (PvdA), Dhr. R.M.F. Ates (HBB), Mw. 
H.H. van Vliet (GL), Mw. M.J.C. Heeremans (burgemeester), Dhr. J. Botter (wethouder), Mw. C.D.M. Kuiper-Kuijpers 
(wethouder), Mw. P. Fernandes (Directeur Publiekszaken en Bedrijfsvoering), Dhr. R. Lubberts (Hoofd Financiën), Dhr. M. 
Appels (Hoofd Publiekszaken) en Dhr. R. Bouman (Hoofd Sociale Zaken).  
 
VOORZITTER: Dhr. H.M. Klaasen  
COMMISSIEGRIFFIER: Dhr. B. Lanser 
 
 

1) Vaststellen van de agenda van de commissievergadering van 14 april 2010 
Mevr. C. van der Hoff (D66) is afwezig en zal vervangen worden door dhr. S. Nieuwland 
(D66). Dhr. J. Struijf (PvdA) is afwezig en zal worden vervangen door J. Ruitenberg (PvdA). 
De commissie gaat akkoord met de voorliggende agenda.  

2) Spreekrecht 
Er zijn geen insprekers. 

3) Benoeming plaatsvervangend voorzitter commissie Middelen 
Conclusie voorzitter: Dhr. E.H. van der Linden (D66) wordt door de commissie benoemd als 
plaatsvervangend voorzitter van de commissie Middelen. 

4) Nieuw besluit op aanvraag ontheffing zondagopenstelling supermarkten (C-stuk) 
Dit stuk is op verzoek van de VVD geagendeerd met daarbij de volgende kernvraag: wat zijn 
de juridische en financiële consequenties van dit besluit voor de gemeente?  

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 

Toezegging: alle raadsleden en het college van B&W zullen de e-mail van een inwoner van 
de gemeente Heemstede toegezonden krijgen die naar aanleiding van dit agendapunt naar 
de commissie Middelen is toegezonden.  

5) Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van de VRK 
Burgemeester Mw. M.J.C. Heeremans koppelt zaken terug uit het Dagelijks Bestuur en 
Algemeen Bestuur van de VRK. Het DB heeft vergaderd op 29 maart. Het AB heeft vergaderd 
op 15 maart. Op 6 en 7 april heeft een gezamenlijk overleg plaatsgevonden met het 
Regionaal College en de VRK.  

6)  Motie gemeente Deurne inzake legitimatieplicht en stemmen met potlood bij 
verkiezingen, d.d. 12 maart 2010. 
Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De VVD zal eventueel een motie indienen over dit 
punt tijdens de raadsvergadering van 29 april 2010. 



/  2/2 

7) Actiepuntenlijst 
08-10 ‘terugkoppeling DB en AB VRK’ stond op deze agenda en blijft staan. 09-10 
‘contractduur bij panden’ dit punt is nagevraagd bij de wethouder en het antwoord zal 
schriftelijk naar de commissie toekomen. 09-17 ‘folder bij gemeentegids 2010’. Er komt geen 
aparte folder als inleg vel bij de gemeentegids 2010 met daarop de nieuwe raadsleden. Dit zal 
middels internet en middels folders op locaties kenbaar worden gemaakt aan de inwoners van 
Heemstede. 10-01 ‘handheldcomputers’ is afgehandeld. 10-02 ‘de wijkschouw’ is 
afgehandeld. 10-03 ‘systematiek verlenen subsidies’ komt in mei 2010 en blijft staan.  

Toezegging: Er komt geen aparte folder als inleg vel bij de gemeentegids 2010 met daarop de 
nieuwe raadsleden. Dit zal middels internet en middels folders op locaties kenbaar worden 
gemaakt aan de inwoners van Heemstede. 

8) Wat verder ter tafel komt 
Mw. H.H. van Vliet (GL) stelt een vraag over de aanvraag van legitimatiebewijzen.  
Burgemeester M.J.C. Heeremans geeft een toelichting op een krantenartikel in de 
Heemsteedse Courant.  

Toezegging: alle raadsleden zullen bij het vrijdagbericht van 16 april 2010 een apart overzicht 
ontvangen over de stand van zaken rond de verschillende procedures van dhr. Kruijer.  

9) Presentatie afdelingen Intergemeentelijk Sociale Zaken, Publiekszaken en 
Communicatie, Financiën, Automatisering, Informatiebeleid en Informatiebeheer. 
Mw. P. Fernandes (Directeur Publiekszaken en Bedrijfsvoering), Dhr. R. Lubberts (Hoofd 
Financiën), Dhr. M. Appels (Hoofd Publiekszaken) en Dhr. R. Bouman (Hoofd Sociale Zaken) 
geven een presentatie over hun verschillende afdelingen. 

Toezegging: de sheets van de presentatie van de afdelingen Intergemeentelijk Sociale Zaken, 
Publiekszaken en Communicatie, Financiën, Automatisering, Informatiebeleid en 
Informatiebeheer zullen naar alle raadsleden worden toegezonden.  

 


