Besluitenlijst commissie
11 mei 2011

AANWEZIG: Mw. H.M.A. Hooij (VVD), Dhr. M.B.H.J. Radix (VVD), Dhr. E. Albers (VVD), Dhr. H.J.M. van Zon (D66), 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), Dhr. J. Botter (wethouder), Mw. C.D.M. Kuiper-Kuijpers (wethouder), Dhr. R. Lubberts (Directeur
bedrijfsvoering en publiekszaken),
dhr F. Schippers en mw I. van der Zande (directie VRK)
VOORZITTER: dhr. H.M. Klaasen
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. M.J.M Schrooten

1

Vaststellen agenda commissievergadering van 11 mei 2011
Voor ligt de gewijzigde agenda met toevoeging van agendapunt 10 ‘Samenvatting afspraken
bestuursakkoord 2011-2015’, toegestuurd op 3 mei 2010.
Op tafel ligt een memo die hoort bij agendapunt 5, Jaarrekening 2010: aanvulling op het
antwoord op de vraag van de PvdA inzake de paragraaf Handhaving.
De commissie gaat akkoord met de voorliggende agenda.

2

Spreekrecht burgers
Er zijn 2 insprekers voor agendapunt 4: dhr W. Nijbroek (ambtelijk secretaris OR van de VRK) en
dhr. J. Keyser (namens vrijwilligers Brandweer Heemstede).

3

Jaarverslag 2010 Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
Conclusie voorzitter: bespreekpunt in de raad van 26 mei 2011

4

Programmabegroting 2012 en menukaarten Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
Toezegging:
burgemeester Heeremans zegt toe dat afspraken die bij de overdracht naar de VRK zijn
gemaakt worden nagetrokken om te kijken of ze nu nog worden nagekomen.
Conclusie voorzitter: bespreekpunt in de raad, met name vanwege bespreking van incidentele
of structurele inwonerbijdragen.

5

Jaarrekening 2010 gemeente Heemstede
Toezeggingen:
1. wethouder Kuiper zegt toe op een ander moment terug te komen op de achterliggende
oorzaken van de overschrijdingen bij groen terwijl het onderhoud terugloopt.
2. wethouder Kuiper zegt toe de raad een overzicht te sturen van alle overhevelingposten
en daarbij aan te geven over welke bedragen geen afspraken gemaakt zijn.
Conclusie: Bespreekpunt bij de raad.

6

Verordening Financieel beleid en beheer 2011, Treasurystatuut 2011 en Nota Activabeleid
2011
Conclusie voorzitter: de commissie schuift bespreking door naar de commissie Middelen
en raad van juni 2011

7

Vaststellen Verordening Rekenkamercommissie 2011
Conclusie voorzitter: Hamerstuk in de raad.

8

Tweede herbenoeming voorzitter Rekenkamercommissie Heemstede
Conclusie voorzitter: hoeft niet in de commissie te worden besproken. De benoeming zal
via stembriefjes in de raad verlopen.

9

Jaarverslag Rekenkamercommissie Heemstede 2010
Conclusie voorzitter: Hamerstuk in de raad.

10

Samenvatting Bestuursakkoord 2011-2015
Toezegging:
Burgemeester Heeremans zegt toe dat het college de meest recente ontwikkelingen zal
bespreken en de raad daarover berichten.
Conclusie voorzitter: komt op de raadsagenda van 26 mei 2011 ter bespreking

11

Terugkoppeling uit het Algemeen Bestuur van de VRK
Conclusie voorzitter: het onderwerp is reeds voldoende besproken vanavond.

12

Actiepuntenlijst commissie Middelen mei 2011
Afgehandeld actiepunten:
11-03 stellen technische vragen jaarrekening heeft plaatsgevonden
11-07 mogelijkheid om te chippen of binnen bij de Meerlanden is nagegaan
11-08 datum van ingang afvalstoffenheffing is gewijzigd in 1 mei 2011
11-09 aangepaste stuk ‘Tarief voor brengen huisvuil naar milieustraat’ is behandeld bij raad 28/4
11/10 div. inspraak stukken zijn naar de commissie Middelen verstuurd op 15-04-2011
11/13 en 11/14 worden bij 11/12 ‘T.a.v. Communicatienota’ ondergebracht.

13

Wat verder ter tafel komt
Dhr. van Zon (D66) informeert of de Verantwoordingsrapportage van de VRK nog besproken zal
worden. De commissie besluit tot bespreking in de commissie Middelen van juni 2011.
Dhr. Ates (HBB) informeert of het bij de gemeente bekend is wanneer er fietstoertochten door
Heemstede gaan.
Toezegging:
Burgemeester Heeremans zegt toe dat het college zal bezien of dit soort omvangrijke
tochten, waarvoor geen vergunning maar wel meldingsplicht is, toch aan voorwaarden
gebonden kan worden.
mw. Nelissen (PvdA) informeert of de gemeente Heemstede het bloemencorso kan promoten.
Toezegging:
Burgemeester Heeremans zegt toe dit te willen onderzoeken.
De voorzitter sluit de vergadering om 00.00 uur.

