
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst commissie Middelen 

 
30 november 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. M.J.C. Heeremans (burgemeester), Dhr. J. Botter 
(wethouder), Mw. C.D.M. Kuiper-Kuijpers (wethouder), Dhr. R. Lubberts (Directeur Publiekszaken en Bedrijfsvoering), Mw. M.R. Staller 
(Juridisch Beleidsmedewerker) en Mw. P. Nijssen (directeur Halt Kennemerland) 
 
VOORZITTER: H.M. Klaasen 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. W.J. Vrolijk-Gevaert  

 

1 Vaststellen agenda commissievergadering 30 november 2011 

Dhr. C.G.T.F.J. Leenders (VVD) en Mw. H.H. van Vliet (GL) hebben zich afgemeld. Zij worden niet 
vervangen tijdens deze vergadering. 

Welkom aan Mw. P. Nijssen, directeur Halt Kennemerland. Zij geeft een presentatie over Halt 
(agendapunt 3). 

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

2 Spreekrecht burgers 

Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

3 Presentatie Halt 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. Mw. P. Nijssen, directeur Halt Kennemerland, 
wordt bedankt voor het geven van de presentatie. 

4 Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2011 en 2012 gemeente Heemstede 

Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raad van 15 december 2011. De VVD heeft een vraag 
gesteld over de rapporteringstolerantie. Deze vraag wordt niet gesteund door de andere 
partijen. 

5 Belastingverordeningen 2012 

Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raad van 15 december 2011. 

6 Verordening openbaar water Heemstede 

 
Conclusie voorzitter: dit agendapunt is voldoende besproken. Het voorstel wordt 
teruggenomen door de burgemeester, Mw. M.J.C. Heeremans. De opmerkingen van de 
commissie, alsmede het resultaat van een onderzoek naar de kosten en de 
uitvoeringsregeling zullen worden meegenomen in de definitieve versie van het voorstel. 
Raadsbehandeling zal in een later stadium plaatsvinden.   



7 Terugkoppeling uit de VRK 

Mw. M.J.C. Heeremans geeft een terugkoppeling uit de vergadering van het Algemeen Bestuur van 
de VRK betreffende de vastgestelde gemeenschappelijke regeling en de vastgestelde 
bestuursrapportage. 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken 

8 actiepuntenlijst  

11-27 De regionale politie heeft nog geen raadsinformatieavond georganiseerd. Hiermee vervalt het 
tweede deel van dit aktiepunt. 
11-28 De brief aan het Commissariaat van de Media is verstuurd namens de raadscommissie daar 
de raadsvergadering van november is komen te vervallen. 
11-30 Toezending copie van de brief verstuurd aan het commissariaat van de media aan het 
ministerie. Dit punt is afgehandeld. 
11-31 De VRK bestuursrapportage is vastgesteld en wordt deze week toegezonden. Daarmee is dit 
punt afgehandeld. 

9 Wat verder ter tafel komt 

Dhr. Van Zon geeft aan dat D66 het initiatief neemt voor het indienen van een motie betreffende 
‘Openbaar Subsidie Register’ en deze graag in de volgende raad (15 december 2011) in stemming 
wil brengen. 

Dhr. W.M.M. Heeremans stelt een vraag over de het toestaan van plaatsen van banners boven de 
Binnenweg. 

Toezegging: Mw. C.D.M. Kuiper-Kuijpers kijkt na wat er in verordening staat over het plaatsen 
van banners boven de winkelstraat en stuurt de informatie via de griffie toe. 

10 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22u15. 

 

 
 
 


