
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                1e gewijzigde 
Agenda commissie Middelen 

 

525291 

Voorlopig 
 
De voorzitter van de raadscommissie Middelen roept de leden van de raadscommissie Middelen op tot het 
houden van een openbare vergadering op woensdag 22 juni 2011 om 20.00 uur in het Raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. 
 
De voorlopige agenda luidt als volgt: portefeuillehouder 
 
 

1 Vaststellen agenda commissievergadering 22 juni 2011 

Op de agenda had moeten staan dat voor het agendapunt kadernota 
alle raadsleden zijn uitgenodigd. De heer Peeperkorn is vanuit de VVD 
extra aangeschoven. 

 

2 Spreekrecht burgers 

Er bestaat voor burgers de gelegenheid het woord te voeren over alle 
tot het werkterrein van de commissie behorende onderwerpen. Burgers 
die het woord willen voeren krijgen spreektijd waarna discussie met de 
commissie mogelijk is. Het moment van inspreken, de tijdsduur en de 
mogelijkheid van discussie worden bepaald door de voorzitter. 

Er zijn geen insprekers. 

 

A-stukken 
(Dit zijn stukken die aan de commissie worden voorgelegd voor advies aan de raad.) 

3 Kadernota (reeds in bezit) 

De commissie stelt voor de kadernota als bespreekpunt te agenderen 
voor de raad van 30 juni 2011. 

Toezegging: In de agendacommissie het punt papierloos 
vergaderen/kan er minder papier worden gebruikt, agenderen (Griffier) 

Toezegging: De notitie rioolheffing wordt aan de raad toegezonden voor 
de raadsvergadering (Heeremans) 

Kuiper 

4 Begroting stichting RIJK 

De commissie stelt voor de begroting als hamerpunt te agenderen voor 
de raad van 30 juni 2011. 

Kuiper 

5 Verordening financieel beleid en beheer 2011, Treasurystatuut en Nota 
Activabeleid 2011 (bijlagen zijn reeds in bezit, raadsvoorstel is herzien; toevoeging 
aan besluit B&W van punt 6) 

De commissie stelt voor de verordening als bespreekpunt te agenderen 
aangezien er twee wijzigingen nodig zijn: art4 lid 2 moet zijn juli ipv juni 
en nadere informatie zal nog worden gegeven over de AAA/AA. 

Kuiper 



6 Verordening speelautomaten Heemstede en wijziging verordening 
heffing en invordering leges 

De commissie stelt voor de verordening te agenderen als hamerpunt 
voor de raad van 30 juni 2011. 

Heeremans 

B-stukken 
(Dit zijn collegebesluiten die aan de commissie worden voorgelegd om deze in de gelegenheid te stellen haar 
zienswijze kenbaar te maken. De raad hoeft hier niet over te besluiten) 

7 Herziening ligplaatsenbeleid 

De commissie geeft haar zienswijze: College ga door met het 
onderzoek en variant 2 is een prima ontwikkelingsrichting. 

Heeremans 

C-stukken 
(Dit zijn collegebesluiten die het college ter informatie aan de raad stuurt. De raad hoeft hierover niet te 
besluiten. Deze stukken worden alleen op verzoek van een raadslid geagendeerd.) 

8   Actieprogramma Notitie Economisch Beleid Heemstede 2010-2015 
o.v.v. D66 
 Kernvraag: Op welke van deze punten wordt de winkeliersvereniging Binnenweg 
betrokken, en welke aanbevelingen uit het KvK onderzoek worden hierdoor wel of niet 
gevolgd? 

 
o.v.v. PvdA 
Kernvraag: Hoe wordt de voortgang van het actieprogramma gemonitoord? Hoe kan 
worden geconcludeerd dat een bepaalde inzet heeft geleid tot het beoogde resultaat? De 
PvdA verzoekt tevens om een terugkoppeling per half jaar aan de hand van het schema. 
 

De commissie is tevreden met de toelichting van de wethouder over 
structureel overleg met de winkeliers en het monitoren, is verder van 
mening dat structuurvisie en city marketing iets met elkaar te maken 
hebben en suggereert dat wellicht na de kerntakendiscussie dit punt 
weer onder de aandacht gebracht kan worden. 
 

Heeremans 

9 GBKZ bedrijfsplan 2011 en voorstel nieuwe kostenverdeling o.v.v. D66 
en PvdA 
 
Kernvraag D66: In de criteria voor de berekening van het aantal aanslagregels zit een 
toeslag voor het ‘ koppelen met een externe administratie’ . Kan worden toegelicht 
waarom zo’n koppeling tot meerkosten leidt. 

Kernvraag PvdA: De nieuwe kostenverdeling van de GBKZ leidt tot een te verwachten 
bruto bijdrage ad € 659.000 over 2011. De PvdA wil graag een toelichting hoe dit bedrag tot 
stand is gekomen, welke kortingen en toeslagen van toepassing zijn. En vraagt het 
college of de nieuwe kostenverdeling leidt tot het overhevelen van meer taken naar het 
GBKZ. 
 

De commissie heeft kennis genomen van de toelichting.  

Kuiper 

Overige punten 

10 Verantwoording van het bestuur van de VRK inzake problemen met de 
bedrijfsvoering en de daaruit voortvloeiende financiële tekorten 

De commissie heeft kennis genomen van de informatie  

 



11 Terugkoppeling uit het Algemeen Bestuur van de VRK 

De eerstvolgende vergadering is pas in juli, dus geen nieuwe informatie 
op dit moment. 

 

12 Actiepuntenlijst 

 

 

13 Wat verder ter tafel komt 

Rijbewijzen: nieuwe tarief. Burgemeester Heeremans zoekt na op welk 
moment het nieuwe tarief is ingegaan (lager dan oude) en of dat 
gevolgen moet hebben voor uitgegeven rijbewijzen volgens het oude 
tarief. 

Auditcommissie: Heeft positief geadviseerd over verlenging contract 
Ernst en Young (accountant) met 2 jaar. 

Brandweer: Er komt een reactie op de brief van de brandweer en het 
beleid tav repressie. 

 

 


