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 De commissie staat eerst stil bij het overlijden van raadslid J.H.M. (Huub) Peeperkorn (VVD). 

1 Vaststellen agenda commissievergadering van 21 september 2011 

Dhr. H.J.M. van Zon (D66) is afwezig. Hij wordt niet vervangen tijdens de vergadering. 

De besloten commissie Middelen aansluitend aan deze vergadering is komen te vervallen. 

De commissie besluit om agendapunt 5 ‘Besluit naar aanleiding van herziening en uitbreiding van 
het verzoek van de heer Kruijer om correspondentie met hem op de website te plaatsen’ van de 
agenda af te halen. 

Conclusie voorzitter: de commissie gaat akkoord met de voorliggende agenda. 

2 Spreekrecht burgers 

Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

3 Offerte tijdelijke inhuur procesbegeleiding ‘versterking van de economische positie 
Heemstede’ (A-stuk) 

Conclusie voorzitter: bespreekpunt in de raadsvergadering van 29 september 2011. 

4 Advies zendtijdtoewijzing De Branding (A-stuk) 

Conclusie voorzitter: Het college stuurt een brief naar het commissariaat van de media. Dit 
agendapunt wordt aangehouden en komt terug op de raadsagenda zodra er een antwoord is 
ontvangen van het commissariaat van de media.  

Toezeggingen:  

1) Mw. M.J.C. Heeremans zegt toe dat het college een brief stuurt naar het commissariaat van de 
media met het verzoek aan het commissariaat een nader onderzoek in te stellen of De Branding in 
de praktijk voldoet aan hetgeen er in de statuten staat. 
2) Mw. M.J.C. Heeremans zegt toe uit te zoeken wat de mogelijkheden voor onderzoek zijn via het 
Programma Beleidbepalend Orgaan (PBO).  

5 Besluit naar aanleiding van herziening en uitbreiding van het verzoek van de heer Kruijer om 
correspondentie met hem op de website te plaatsen. (A-stuk) 

De commissie heeft besloten dit agendapunt van de agenda af te halen. 



 

 

6 Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2011 (A-
stuk) 

Conclusie voorzitter: hamerpunt in de raadsvergadering van 29 september 2011. 

7 Evaluatie Bestuursafspraken Brandweer 2010 (C-stuk) 

Dit stuk is op verzoek van de PvdA geagendeerd 

Kernvraag (PvdA): De voorliggende rapportage heeft meer weg van een verantwoording over de 
activiteiten van de brandweer in 2010 dan een evaluatie van hun presteren. Behalve het vertrouwen 
in de professionaliteit en de goede ervaringen van de afgelopen jaren met de brandweer krijgen wij 
zo geen informatie of aan de vereiste kwaliteit op een efficiënte wijze wordt voldaan. Graag een 
reactie van het college.  

Conclusie voorzitter: voldoende besproken 

8 Terugkoppeling uit de VRK 

Mw. M.J.C. Heeremans koppelt terug dat er geen AB heeft plaatsgevonden. 

Dhr. E. albers (VVD) stelt een vraag over de vliegbewegingen boven Heemstede en het risicoprofiel 
van de VRK.  

Conclusie voorzitter: voldoende besproken 

Toezegging: Mw. M.J.C. Heeremans zegt toe de zorgen over het gedateerde risicoprofiel (2007) 
expliciet over te brengen aan de VRK. 

9 Actiepuntenlijst  
 
11-13 VRK afspraken. De rapportage is gedaan middels een C-stuk. Dit punt is afgehandeld.  
11-14 Cijfers groen en onderhoud. Dit is een C-stuk voor oktober. Indien gewenst kan deze 
geagendeerd worden. Dit punt kan van de actiepuntenlijst af.  
11-18 Notitie rioolheffing. Dit punt is afgehandeld.  
11-19 U ontvangt een voorstel onder leiding van de griffier, mw. I. Hesp. Voor input of vragen kunt u 
terecht bij de griffier. Dit punt wordt van deze actiepuntenlijst afgehaald.  
11-20 Nieuwe tarief rijbewijzen. Dit punt is afgehandeld. 
11-21 Bewoners informeren over personele bezetting brandweerpost. Dit is gepubliceerd in de 
Heemsteder van 6 juli 2011. Dit punt kan van de actiepuntenlijst af. 

10 Wat verder ter tafel komt 

Mw. H.M.A. Hooij stelt een vraag over de brand in restaurant Delizia aan de Raadhuisstraat te 
Heemstede. 

Dhr. R.M.F. Ates stelt een vraag over het amendement ‘deelname geluidsnet rond Schiphol’ en 
verzoekt om beantwoording in commissie Ruimte van 22 september 2011. 

Dhr. R.M.F. Ates stelt een vraag over het antwoord op de schriftelijke vraag  ‘Afspraken en controle 
met Dhr. Milatz t.a.v. honden op de weilanden achter park Meermond/Oude Slot’. 

Toezegging: Mw. M.J.C. Heeremans zegt toe met de betreffende afdeling op te nemen of de 
afspraken zoals vermeld in de beantwoording van de schriftelijke vraag worden nagekomen. 

11 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21u58. 

 
 
 


