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AANWEZIG: Dhr. M.B.H.J. Radix (VVD), Dhr. E. Albers (VVD), Dhr. W.M.M. Heeremans (CDA), Mw. M.J. Nelissen (PvdA), Dhr. 
R.M.F. Ates (HBB), Mw. H.H. van Vliet (GL), Dhr. E.H. van der Linden (D66), Mw. M.J.C. Heeremans (burgemeester), Mw. 
C.D.M. Kuiper-Kuijpers (wethouder), Dhr. R. Lubberts (Hoofd Financiën) 
 
VOORZITTER: Dhr. C.G.T.F.J. Leenders 
COMMISSIEGRIFFIER: Dhr. B. Lanser 

 
 

1) Vaststellen van de agenda van de commissievergadering van 15 september 2010 
De voorzitter dhr. H.M. Klaasen is afwezig. Dhr. E.H. van de Linden is zijn vervanger, maar is 
woordvoerder voor D66 deze commissievergadering. Dhr. C.G.T.F.J. Leenders vervangt hen. 
De commissie is akkoord.  

Mw. H. Hooij (VVD) en mw. dhr. H. van Zon (D66) zijn afwezig.  

Op 8 september hebt u een nazending ontvangen met daarin de juiste tarieventabel 
behorende bij de Verordening heffing en invordering leges 2010.  

Bij agendapunt 11 staat de ‘Mondelinge beantwoording schriftelijke vragen R. Ates (HBB) 
inzake aanschaf laptops raadsleden, d.d. 11-8-2010’. Deze vragen zijn inmiddels schriftelijk 
beantwoord op 7 september. Agendapunt 11 ‘Mondelinge beantwoording schriftelijke vragen 
R. Ates (HBB) inzake aanschaf laptops raadsleden, d.d. 11-8-2010’ wordt van de agenda 
afgevoerd. 

Agendapunt 12 ‘Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van de 
VRK’ wordt behandeld bij agendapunt 8.  

De commissie is akkoord met de agenda inclusief de bovengenoemde wijzigingen. 

2) Spreekrecht 
Er zijn geen insprekers. 

3) Wijziging Legesverordening i.v.m. Crisis- en Herstelwet 
 
Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raadsvergadering van 30 september 2010. 

4) Brandbeveiligingsverordening 2010 
 
Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raadsvergadering van 30 september 2010. 

5) Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening in verband met de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 
 
Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raadsvergadering van 30 september 2010. 
Toezeggingen: 1) de termijnen die uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) voortvloeien zullen helder worden gecommuniceerd aan de inwoners van 
Heemstede.  

6) Evaluatie Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) 

Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raadsvergadering van 30 september 2010. 
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7) Beleidsplan Veiligheidsregio Kennemerland 2010-2013 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. Het bestuur van de Veiligheidsregio zal het 
beleidsplan uiteindelijk definitief vaststellen. Uw opmerkingen over het beleidsplan 
zullen worden meegenomen door de betreffende leden van het college van B&W in dit 
bestuur. 
Toezeggingen: 1) de risicokaart van Heemstede zal digitaal naar de raadsleden worden 
toegezonden, 2) de Kadernota integraal veiligheidsbeleid 2009-2013 gemeente 
Heemstede zal naar de raadsleden worden toegezonden, 3) dat religieuze organisaties 
ook een rol kunnen spelen als netwerkorganisatie van de VRK zal worden doorgegeven 
aan de VRK, 4) in een brief aan de VRK worden de zienswijze en opmerkingen 
meegenomen die in deze commissie gemaakt zijn over het Beleidsplan 
Veiligheidsregio Kennemerland 2010-2013 (lettertype, religieuze instellingen, op welke 
momenten neemt de VRK zelf het initiatief om nieuwe ontwikkelingen in de regio in hun 
analyse van de risico’s in te passen) 

8) 1
e
 Bestuursrapportage Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) 

 
Dit agendapunt is op verzoek van de PvdA geagendeerd. 

Kernvragen: er wordt per 1 september een interim directeur bedrijfsvoering aangetrokken. Dit 
brengt onvoorziene kosten met zich mee. Betekent dit dat het tekort (en het negatief eigen 
vermogen) nog meer toeneemt? Graag een toelichting waarom niet is gekozen voor het 
aanstellen van een directeur die ook bedrijfsvoering in zijn/ haar portefeuille heeft? Wie wordt 
verantwoordelijk voor de bezuinigingsscenario’s? De directeur bedrijfsvoering of de directeur 
van de VRK? Graag ook voor de vergadering van 15 september a.s. inzage in de zogeheten 
quickscan die door de accountant wordt opgesteld. Kennen andere Veiligheidsregio’s 
dezelfde problematiek ten gevolge van het verkeerd vaststellen van de tarieven door de NZa? 

Dhr. M.B.H.J. Radix (VVD) stelt nog een aantal aanvullende vragen. 

Burgemeester Heeremans beantwoordt de vragen.  

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 

9) Rapportage benchmark Berenschot omvang ambtelijk apparaat 
 
Dit agendapunt is op verzoek van de PvdA geagendeerd. 
 
Kernvraag: welke betekenis hecht het college aan dit rapport gelet op de komende 
bezuinigingen en wat betekent dit voor het strategisch personeelsplan dat in ontwikkeling is? 

Burgemeester Heeremans beantwoordt de vragen.  
 
Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 

10) Aanwijzing gebied waar verbod geldt voor het buiten de daarvoor bestemde ruimten of 
plaatsen laten staan van fietsen of bromfietsen omgeving station 
 
Dit agendapunt is op verzoek van de VVD geagendeerd. 
 
Kernvraag: In hoeverre gaat de handhaving van het verbod samen met handhaving door 
politie of BOA's ter voorkoming van fietsendiefstal bij de omgeving van het station? 

Burgemeester Heeremans beantwoordt de vragen.  

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 
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11) Mondelinge beantwoording schriftelijke vragen R. Ates (HBB) inzake aanschaf laptops 
raadsleden, d.d. 11-8-2010 
 
Dit agendapunt is van de agenda afgevoerd.  

12) Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van de VRK 
 
Dit agendapunt is bij agendapunt 8 behandeld.  

13) Vaststelling verslag commissie Middelen 14 juni 2010 
 
Op blz. 5, 4

e
 alinea, 1 regel het woord college vervangen door GL. 

Conclusie voorzitter: het verslag van de commissie Middelen 14 juni 2010 wordt 
inclusief bovengestelde wijziging vastgesteld.  

14) Actiepuntenlijst 
 
08-10 ‘terugkoppeling VRK’ stond op de agenda en blijft staan, 10-10 ‘t.a.v. audioverslag’ is 
afgehandeld, 10-11 t.a.v. ‘verspreiding stembiljetten’ is afgehandeld, 10-12 ‘vragen t.a.v. 
Kadernota 2010’ is afgehandeld, 10-13 ‘onderzoek parkeertarieven Groenendaal’ komt medio 
2011 en blijft staan, 10-14 ‘beschrijving middensegment woningen’ blijft staan, 10-15 ‘nieuw 
raadsvoorstel Kadernota’ is afgehandeld, 10-16 ‘heroverwegingen in Kadernota’ is 
afgehandeld, 10-17 ‘bestuursrapportages VRK’ blijft staan, 10-18 ‘gemeenschappelijke 
regeling VRK’ komt in oktober 2010 en blijft staan, 10-19 ‘relatie art. 212 gemeentewet en 
Kadernota’ is afgehandeld, 10-20 ‘kerntakendiscussie’ komt in het 1

e
 kwartaal van 2011 en 

blijft staan, 10-21 ‘amendement VVD t.a.v. VRK’ is afgehandeld en 10-22 ‘stichting RIJK’ komt 
in oktober 2010 en blijft staan.  

15) Wat verder ter tafel komt 
 
Dhr. R.M.F. Ates (HBB): stelt een vraag over ‘twitteren’ door de gemeente.  
Voorzitter Dhr. C.G.T.F.J. Leenders doet een mededeling over de aanschaf van laptops en 
iPads.  
 
Toezegging: 1) de opmerking van dhr. R.M.F. Ates (HBB) t.a.v. het ‘twitteren’ door de 
gemeente zal worden meegenomen in de collegevergadering als het gaat over het stuk 
t.a.v. de communicatie van de gemeente. De commissie Middelen zal t.a.v. dit punt een 
terugkoppeling krijgen van de burgemeester.  

16) Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22u20 
 


