Besluitenlijst
commissie Middelen
9 februari 2011
AANWEZIG: Dhr. C.G.T.F.J. Leenders (VVD), Dhr. M.B.H.J. Radix (VVD), Dhr. H.J.M. van Zon (D66) (vanaf 20u12), Dhr. E.H. van der
Linden (D66), Dhr. W.M.M. Heeremans (CDA), Mw. M.J. Nelissen (PvdA), Dhr. R.M.F. Ates (HBB), Mw. H.H. van Vliet (GL), Mw. M.J.C.
Heeremans (burgemeester), Mw. C.D.M. Kuiper-Kuijpers (wethouder) en Dhr. R. Lubberts (Hoofd Financiën)
VOORZITTER: H.M. Klaasen
COMMISSIEGRIFFIER: Dhr. B. Lanser
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Vaststellen agenda commissievergadering van 9 februari 2011
Mw. H.M.A. Hooij (VVD) is afwezig en wordt vervangen door dhr. C.G.T.F.J Leenders (VVD).
Dhr. E. Albers (VVD) is afwezig.
Op 2 februari jl. hebt u de bijlage bij het stuk ‘Normenkader 2010 voor de controle van de jaarrekening
2010’ ontvangen. Dit betreft het controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2009 en 2010. Dit
stuk treft u ook op uw tafel aan. U wordt gevraagd dit stuk te betrekken bij agendapunt 3 ‘Normenkader
2010 voor de controle van de jaarrekening 2010’.
Verder ligt op u tafel het capaciteitsoverzicht jaarplanning 2011 behorende bij het jaarplan 2011
Basisteam Kennemer Kust. De VVD heeft gevraagd hierom in haar kernvraag onder agendapunt 4.
Mw. M.J. Nelissen (PvdA) deelt mee dat haar kernvraag bij agendapunt 4 ‘Jaarplan 2011 Basisteam
Kennemer Kust’ komt te vervallen.
Conclusie voorzitter: de commissie gaat akkoord met de voorliggende agenda. De kernvraag van
de PvdA bij agendapunt 4 ‘Jaarplan 2011 Basisteam Kennemer Kust’ vervalt.
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Spreekrecht burgers
Er zijn geen insprekers.
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Normenkader 2010 voor de controle van de jaarrekening 2010 (B-stuk)
Conclusie voorzitter: de opmerkingen van de commissie Middelen zullen meegenomen worden
door het college van B&W en deze zal vervolgens het normenkader vaststellen.
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Jaarplan 2011 Basisteam Kennemer Kust (C-stuk)
Dit stuk is op verzoek van de VVD en de PvdA geagendeerd. De kernvraag van de PvdA is inmiddels
komen te vervallen. Hierdoor blijft alleen de kernvraag van de VVD over.
Kernvraag: 1. In het conceptjaarplan stond onder andere de handhaving in 30 km-zones vermeld.
Basisteam Kennemerkust voorzag een geringe handhavinginspanning in Heemstede, omdat onze
30km-zones het fysiek mogelijk maken harder te rijden dan 30 km per uur. De VVD heeft hierover
vragen gesteld. Daar waar je zou verwachten dat de handhaving in gewijzigde vorm zou zijn
opgenomen in het definitieve plan, lijkt het nu dat er helemaal geen sprake meer is van handhaving in
30 km-zones. Graag een geruststellende toelichting. 2. In het Jaarplan is een capaciteitsberekening
opgenomen. Interessant, want een dergelijke berekening maakt inzichtelijk hoeveel blauw er relatief op
straat is. De VVD-fractie heeft begrip voor het vanwege een reorganisatie ontbreken van een
nauwkeurige berekening, maar is van mening dat het desondanks mogelijk moet zijn een
capaciteitsberekening te maken gebaseerd op een realistische of minimale inschatting van de bezetting.
Door niets in te vullen, creëer je vraagtekens. Is het mogelijk alsnog een (indicatieve)
capaciteitsberekening voor 2011 op te nemen in het jaarplan? Zo ja, wanneer kan deze berekening
gereed zijn?
Conclusie voorzitter: voldoende besproken.
Toezeggingen: 1) Het verschil tussen het ziekteverzuimpercentage van 7,5% in het
capaciteitsoverzicht jaarplanning en het ziekteverzuimpercentage van 5,2% in de bijlage 1 bij het
jaarplan 2011 Basisteam Kennemer Kust wordt uitgezocht en aan de commissie Middelen
toegezonden.
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Formatie-uitbreiding IASZ naar aanleiding van het 213A doorlichtingsonderzoek (C-stuk)
Dit stuk is op verzoek van de PvdA geagendeerd.
Kernvraag: graag een toelichting waarom de 0.5 fte niet tijdelijk (lees flexibel) wordt ingevuld? Te meer
daar, zoals beschreven in het voorstel, er een aantal kwaliteitsslagen moet worden gemaakt, de
economie zich langzaam herstelt, te verwachten valt dat het aantal bijstandsklanten na verloop van tijd
weer zal gaan dalen en de gemeente Heemstede de komende jaren sowieso zal moeten bezuinigen?
Conclusie voorzitter: voldoende besproken.
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Handhavingsprogramma Openbare Ruimte 2011 (C-stuk)
Dit stuk is op verzoek van de PvdA geagendeerd.
Kernvraag: Het Handhavingsprogramma OR 2011 geeft vooral een inzicht in de activiteiten en de inzet
in uren. De PvdA ziet graag een meer output gericht programma om ook de effectiviteit van handhaving
te kunnen controleren en wil graag weten waarom er geen concrete doelstellingen in het programma
staan vermeld?
Conclusie voorzitter: voldoende besproken.

7

Terugkoppeling uit het Algemeen Bestuur van de VRK
Burgemeester Heeremans koppelt zaken terug die bij de VRK besproken zijn.
Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De Agendacommissie zal zich buigen over de
strakke tijdslijn die geschetst wordt in de menukaarten van de VRK en ons eigen
vergaderschema.
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Actiepuntenlijst
10-17 ‘bestuursrapportage VRK’. Dit punt blijft staan. 10-20 ‘kerntakendiscussie’. De vergadering van
de stuurgroep Kerntaken is aansluitend aan de commissie Middelen van 9 februari 2011. Tevens wordt
dit punt opgenomen in de lange termijn agenda. Dit punt kan van de actielijst af. 10-28 ‘twitteren
gemeente’. Dit punt zal worden meegenomen in de communicatienota die in maart of april in de
commissie Middelen wordt besproken. 10-34 ‘evaluatie GR VRK’. Dit punt blijft staan. 10-36 ‘salaris
directeur Meerlanden’. Dit punt blijft staan. 10-38 ‘overzicht gemeenschappelijke regelingen’. Deze
informatie is toegezonden bij het vrijdagbericht van 4 februari. Dit was echter niet compleet. De
informatie zal nogmaals gestuurd worden bij het vrijdagbericht van 11 februari. 10-43 ‘voorstel IASZ’. Dit
stuk stond op deze agenda. Dit punt is afgehandeld. 10-45 ‘tarieven afvalinzameling’. Dit punt is
afgehandeld. 11-01 ‘uren tijdswinst informatiesysteem’. Is naar de raad toegezonden op 21 januari. Dit
punt is afgehandeld. 11-02 ‘aangepast raadsvoorstel in verzet gaan’. Dit punt is in de raad behandeld
van 27 januari 2011 en kan van de actielijst af. 11-03 ‘overleg griffie en afdeling Financiën t.a.v.
inloopavond technische vragen jaarrekening’. Dit punt blijft staan. 11-04 ‘verzenden raadsbesluiten op
papier’. Dit wordt meegenomen door de werkgroep Vergaderstelsel en kan van de actiepuntenlijst af.
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Wat verder ter tafel komt
Dhr. M.B.H.J. Radix (VVD): stelt een vraag over de Politiewijzer.

10 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20u51.

