Besluitenlijst commissie Middelen
14 maart 2012

AANWEZIG: Dhr. E. Albers (VVD), Dhr. W.O. Roeloffs (VVD), Dhr. C.G.T.F.J. Leenders (VVD), Dhr. H.J.M. van Zon (D66),
Dhr. S.M. Nieuwland (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), Mw. C.D.M. Kuiper-Kuijpers (wethouder), Dhr. R. Lubberts (Directeur
Publiekszaken en Bedrijfsvoering).
VOORZITTER: E.H. van der Linden
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. M.J.M. Schrooten

1.

Vaststellen agenda commissievergadering 14 maart 2012
De agenda wordt conform vastgesteld

2.

Spreekrecht burgers
Er zijn geen insprekers.

3.

Rapport Rekenkamercommissie Heemstede: conflictbeheersing gemeente Heemstede
Conclusie voorzitter: Hamerstuk in de raad

4.

Brief college van B&W ‘Actuele financiële ontwikkelingen’
Conclusie voorzitter: er hebben geen verdere financiële veranderingen plaatsgevonden
de laatste 6 weken. (Toezegging:) wethouder Kuiper zal de commissie doorlopend
informeren over actuele ontwikkelingen. Zij komt met een procesvoorstel/ tijdpad
waarin wordt aangegeven hoe met de actuele financiële ontwikkelingen kan worden
omgegaan. Het procesvoorstel kan in april in de commissie besproken worden.

5.

Tussenrapportage project “versterking economische positie Heemstede”o.v.v. D66,
VVD en PvdA (C-stuk)
Kernvraag D66:
'vindt B&W de opvattingen in de tussenrapportage consistent met de resultaten van het onderzoek van het RBOI
(koopstromenonderzoek), en gaat B&W de in deze tussenrapportage voorgestelde acties uitvoeren?'
Kernvraag VVD:
Hoe lang gaat dit traject duren? Wat is de scope? Alleen de winkelgebieden of de gehele Heemsteedse economie?
Wat kost het en wie gaat het betalen?
Kernvraag PvdA:
De heer de Vries meldt in zijn tussenrapportage dat de bereikbaarheid per auto en OV en de parkeermogelijkheden
matig zijn. Hij doet zelfs een aanbeveling om een blauwe zone in te voeren.
Tijdens de presentatie van het Koopstroomonderzoek in het raadhuis 2 februari jl. werd toegelicht dat het cijfer van
6,8 voor parkeermogelijkheden juist betekend dat de consument de parkeermogelijkheden als voldoende waardeert.
De score voor het onderdeel OV was volgens BRO niet van invloed op het winkelcentrum, omdat meer dan 50% met
de fiets komt en de rest lopend of met de auto. De PvdA wil graag weten welk standpunt het college.

Conclusie voorzitter: de commissie wacht het definitieve rapport af.
Toezegging: wethouder Kuiper zal de commissie schriftelijk informeren over het
tijdstraject van een aantal onderzoeken: Evaluatie Binnenweg, Koopstromenonderzoek
en voorstel over de Vomar. Deze drie onderwerpen worden in samenhang bekeken
maar er komen aparte voorstellen over.
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6.

Rapportage onderzoek kostendekkendheid leges 2011 o.v.v. VVD (C-stuk)
Kernvraag:
Wat nu? Hoe gaan we er voor zorgen dat de leges wel kostendekkend zijn?

Conclusie voorzitter: voldoende besproken
7.

Terugkoppeling uit de VRK
De burgemeester licht toe dat de vergadering van het AB volgende week is, de
terugkoppeling aan de commissie zal volgende maand plaats vinden.

8.

Actiepuntenlijst
Alle actiepunten blijven staan, behalve 10-37 ‘De bestuursrapportages die de VRK uitbrengt
zullen naar de commissie Middelen gestuurd worden’: dit is een doorlopend actiepunt en kan
van de lijst af.

9.

Wat verder ter tafel komt
Dhr Ates informeert naar de achtergrond van de brief aan de bewoners rondom de
Bronsteevijver over boten en stelt voor in het Groenendaalse Bos voor teken te
waarschuwen.
Dhr Leenders verzoekt om bespreking van de procedures rondom C-stukken. De voorzitter
verwijst door naar de agendacommissie.
De voorzitter sluit de vergadering om 22u25.
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