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AANWEZIG: Dhr. C.G.T.F.J. Leenders (VVD) (vanaf 20u30), Dhr. M.B.H.J. Radix (VVD), Dhr. E. Albers (VVD) (t/m 22u59), Mw. 
A. Brummer-van der Drift (VVD), Dhr. W.M.M. Heeremans (CDA), Mw. E.G.M. van de Weijer-Lambers (CDA) (t/m 22u20), Mw. 
M.J. Nelissen (PvdA), Dhr. R.M.F. Ates (HBB) (t/m 23u46), Mw. I.H.J. Sabelis (GL) (t/m 21u09), Mw. H.H. van Vliet (GL), Dhr. 
S.M. Nieuwland (D66), Dhr. E.H. van der Linden (D66), Mw. M.J.C. Heeremans (burgemeester), Dhr. J. Botter (wethouder), Mw. 
C.D.M. Kuiper-Kuijpers (wethouder), Dhr. R. Lubberts (Hoofd Financiën), Dhr. P. Bakker (Verkeersdeskundige) (22u15 t/m 
22u59) en Mw. M. Ensing (Medewerker Grondzaken).  
 
VOORZITTER: H.M. Klaasen 
COMMISSIEGRIFFIER: Dhr. B. Lanser 
 
 

1) Vaststellen van de agenda van de commissievergadering van 13 oktober 2010 
Bij de agendapunten 3 t/m 6 zijn alle leden van de raad uitgenodigd.  
 
Dhr. Van Zon (D66) is afwezig en wordt vervangen door dhr. Nieuwland (D66). 
 
Mw. Hooij (VVD) is afwezig en wordt vervangen door dhr. Leenders (VVD). 

Uitgedeeld zijn de vooraf gestelde vragen door dhr. E.H. van der Linden (D66) over de 
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland.  
 
De commissie gaat akkoord met de voorliggende agenda. 

2) Spreekrecht 
Er zijn geen insprekers. 

3) Presentatie Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 
Mw. M. van Reijnen en dhr. E. Terheggen geven een presentatie over het Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw. 

4) Programmabegroting 2011 en meerjarenbegroting 2012 – 2014 (A-stuk) 
Conclusie voorzitter: bespreekpunt in de raadsvergadering van 4 en 5 november. 
 
Toezeggingen: 1) het stuk uit het raadsbesluit van de Kadernota 2010 t.a.v. de 
afvalstoffenheffing zal aan de leden van de commissie Middelen worden toegezonden. 

5) Najaarsnota 2010 (A-stuk) 
Conclusie voorzitter: bespreekpunt in de raadsvergadering van 21 oktober. 
 
Toezegging: 1) het raadsbesluit bij de najaarsnota 2010 komt niet overeen met de tekst 
op blz. 3 van de najaarsnota 2010. Het raadsbesluit zal worden aangepast en voor de 
raadsvergadering van 21 oktober 2010 aan de raadsleden worden toegezonden. 

6) Notities reserves en voorzieningen 2010 (A-stuk) 
Conclusie voorzitter: hamerpunt in de raadsvergadering van 21 oktober. 

8) Notitie Economisch Beleid Heemstede 2010-2015 (B-stuk) 
Op grond van art. 22 lid 1 Verordening op de raadscommissies 2010 doet de voorzitter H.M. 
Klaasen een voorstel aan de commissie om agendapunt 8 ‘Notitie Economisch Beleid 
Heemstede 2010-2015’ voor agendapunt 7 ‘Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio 
Kennemerland’ te behandelen. De commissie gaat akkoord.  

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De VVD zal nog schriftelijke vragen over 
dit onderwerp indienen. 
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7) Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland (A-stuk) 
Conclusie voorzitter: hamerpunt in de raadsvergadering van 21 oktober.  
 
Toezeggingen: 1) de door dhr. E.H. van der Linden (D66) over de Gemeenschappelijke 
Regeling Veiligheidsregio Kennemerland vooraf gestelde vragen zullen naar de 
raadsleden worden toegezonden, 2) de burgemeester zal het vergaderschema van het 
AB, het DB en de twee bestuurscommissies van de VRK toezenden naar de leden van 
de commissie Middelen, 3) de wensen en opmerkingen van de commissie over de 
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland zullen in een brief aan 
de VRK kenbaar worden gemaakt en 4) de burgemeester zal zich inzetten om te zorgen 
dat medio het 1

e
 kwartaal 2012 de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio 

Kennemerland zal worden geëvalueerd.  

9) Lokale prioriteiten basisteams Duinrand en Zandvoort; resultaten jan-jun 2010 
Dit agendapunt is op verzoek van de PvdA geagendeerd. 

Kernvraag: Het prioriteiten overzicht jan-juni 2010 laat zien dat het totaal aantal aangiften 
Gewelddelicten in Heemstede na een daling in 2009 (34) weer gestegen is naar het niveau 
van 2008, 51 maal. Het betreft hier ook ernstige delicten, zoals 2 moorden, 2 zedendelicten 
en 1 overval, waarvan een aantal in dezelfde buurt. In hetzelfde overzicht zien wij ook een 
daling van het aantal aangiften van fietsdiefstal en overlast van jeugd. 1. De PvdA verzoekt 
het college een toelichting te geven op de mutaties in het overzicht. 2. Is de toename van het 
aantal gewelddelicten te wijten aan een verminderd aantal uren dat de politie aanwezig is in 
Heemstede? 3. Welke maatregelen worden getroffen om Heemstede weer veiliger te maken? 

Burgemeester Heeremans beantwoordt de vragen.  

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 

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

11) Actiepuntenlijst 
08-10 ‘terugkoppeling VRK’ dit punt staat standaard op de agenda. Dit punt kan van de 
actielijst af. 10-13 ‘parkeertarieven Groenendaal’. Dit punt staat ook op de actiepuntenlijst van 
de commissie Ruimte en kan van de actiepuntenlijst van de commissie Middelen af. 10-14 
‘beschrijving middensegment woningen’. Dit punt staat ook op de actiepuntenlijst van de 
commissie Ruimte en kan van de actiepuntenlijst van de commissie Middelen af. 10-17 
‘bestuursrapportages VRK’ blijft staan. 10-18 ‘gemeenschappelijke regeling VRK’ stond op 
deze agenda en kan van de actiepuntenlijst af. 10-20 ‘kerntakendiscussie’. Dit actiepunt blijft 
staan. 10-22 ‘voordelen stichting RIJK’. Dit staat in de begroting 2011 en kan van de 
actiepuntenlijst af. 10-23 ‘termijnen WABO’. Dit kan van de actiepuntenlijst af. 10-24 
‘risicokaar Heemstede’. Deze is digitaal naar de raadsleden toegezonden. Deze kan van de 
actiepuntenlijst af. 10-25 ‘Kadernota integraal veiligheidsbeleid’. Deze is digitaal naar de 
raadsleden toegezonden. Deze kan van de actiepuntenlijst af. 10-26 ‘rol religieuze organisatie 
bij VRK’ Dit punt is afgehandeld. 10-27 ‘brief aan VRK naar aanleiding van Beleidsplan 
Veiligheidsregio Kennemerland’. Dit punt is afgehandeld. 10-28 ‘t.a.v. twitteren’. Dit actiepunt 
blijft staan.  

12) Wat verder ter tafel komt 
Toezeggingen: 1) wethouder Botter zegt toe dat de raad een brief zal ontvangen van 
Paswerk over het salaris van de directeur van Paswerk en 2) wethouder Botter zegt toe 
dat de raad een brief zal ontvangen van Meerlanden over het salaris van de directeur 
van Meerlanden.  

13)  Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 00u13.  

 


