
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst commissie Middelen 

 
12 oktober 2011 

 

 

 
AANWEZIG: Dhr. E. Albers (VVD), Dhr. W.O. Roeloffs (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) (later), Mw. M.J.C. Heeremans 
(burgemeester), Dhr. J. Botter (wethouder), Mw. C.D.M. Kuiper-Kuijpers (wethouder), Dhr. R. Lubberts (Directeur Publiekszaken en 
Bedrijfsvoering), Dhr. D. Nieuweboer (Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid) en Dhr. F. Sarneel (teamchef Kennemerkust)  
 
VOORZITTER: Dhr. H.M. Klaasen 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. W.J. Vrolijk-Gevaert  

 

1 Vaststellen agenda commissievergadering 12 oktober 2011 

Dhr. C.G.T.F.J. Leenders (VVD) is afwezig 

Mw. H.H. van Vliet (GL) sluit later aan bij de vergadering 

Warm welkom aan Dhr. W.O. Roeloffs (VVD) bij zijn eerste commissievergadering. 

 

Dhr. F. Sarneel, teamchef Kennemerkust, is aanwezig voor agendapunt 4 ‘Lokale prioriteiten politie 
basisteam Kennemerkust’ om eventuele vragen te beantwoorden. 

Agendapunt 4 ‘Lokale prioriteiten politie basisteam Kennemerkust’ zal direct na het spreekrecht in 
behandeling worden genomen. 

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

2 Spreekrecht burgers 

Mw. F. Janss, directeur van het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, geeft een toelichting op 
het rapport ‘Trend of incident?’ over vijandigheid tegen homoseksuelen in Nederland en 
Kennemerland. 

Op verzoek van de commissie zal Mw. F. Janss de cijfers van de gemeente Heemstede aan de 
commissiesleden doen toekomen. 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 

4 Lokale prioriteiten politie basisteam Kennemerkust 2012 (B-stuk) 

(in aanwezigheid van de teamchef Kennemerkust, de heer F. Sarneel) 

De commissie geeft aan de prioriteiten zoals deze vastgesteld zijn door politie basisteam 
Kennemerkust te onderschrijven. 

Het CDA geeft aan dat het goed zou zijn om de behandeling van de problematiek rondom 
ouderen vanuit een landelijke invalshoek op te pakken. 

De VVD vraagt aandacht voor de 30 km zones en het rijgedrag op de Binnenweg.  

HBB merkt op dat er sprake is van slecht rijgedrag bij de scholen.  

 

Dhr. F. Sarneel, teamchef Kennemerkust, neemt de mededeling over het slechte rijgedrag bij 
scholen mee naar het gebiedsagenten overleg. 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De opmerkingen van de commissie zullen worden 
meegenomen door het college van B&W. 



 

 

3 Najaarsnota 2011 (A-stuk) 

De commissie merkt een verschil op tussen het raadsbesluit en de najaarsnota; de post 
onvoorzien 2011 komt op het raadsbesluit uit op € 84.638 en in de najaarsnota 2011 op              
€ 81.938. 

De wethouder zegt toe het raadsvoorstel voor de raadsvergadering van 27 oktober 2011 aan te 
passen. Het juiste bedrag voor de post onvoorzien 2011 moet zijn € 81.938. 

Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raad van 27 oktober 2011. 

5 Invoeren betaald parkeren Wandelbos Groenendaal (B-stuk) 

Het merendeel van de commissie (VVD, D66, CDA, HBB) onderschrijft het standpunt van het college. 
De PvdA en GroenLinks zijn niet overtuigd. 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De opmerkingen van de commissie zullen worden 
meegenomen door het college van B&W 

6 Terugkoppeling uit de VRK 

Mw. M.J.C. Heeremans geeft een terugkoppeling uit de vergadering van het algemeen bestuur van 
maandag 10 oktober 2011 betreffende de opdrachtverlening accountantscontrole en protocol. 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 

7 actiepuntenlijst 

11-22 brief naar commissariaat van de media – Er is telefonisch contact geweest met het 
commissariaat van de media. Dit resulteert in een nieuw A-stuk betreffende dit onderwerp dat in de 
commissievergadering van november behandeld zal worden. Hiermee is dit actiepunt afgehandeld. 
11-23 mogelijkheden onderzoek via het PBO – in de commissievergadering van november komt er 
een nieuw A-stuk over ‘De Branding’ waarin dit onderwerp aan de orde komt. Hiermee is dit actiepunt 
afgehandeld. 
11-24 Mw. M.J.C. Heeremans heeft dit mondeling gemeld in de vergadering van de VRK. Dit is 
opgenomen in de notulen. Dit punt is afgehandeld. 
11-25 Dhr. Milatz heeft een brief ontvangen over de maatregelen rondom honden op het recreatiepad. 
De handhavers continueren de bezoeken aan het recreatiepad. Dit punt is afgehandeld. 

8 Wat verder ter tafel komt 

Mw. M.J.C. Heeremans doet een mededeling over de ontwikkeling richting de landelijke politie. 

Toezegging: Mw. M.J.C. Heeremans zal, zodra er nieuw leesbaar materiaal over dit onderwerp 
beschikbaar is gekomen, dit aan de raadsleden doen toekomen. 

9 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22u02 

 
 


