
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst commissie Middelen 

 
16 mei 2012 

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

 
 
 

1 Agenda commissie Middelen 16 mei 2012 
De voorzitter stelt voor wegens de aanwezigheid van insprekers agendapunt 7 ‘Verordening 
openbaar water Heemstede’ als eerste te behandelen, verder conform. De commissie stemt 
hiermee in. 

 

2 Spreekrecht burgers 
Er is 1 inspreker aangemeld voor agendapunt 7: dhr Luijtjes namens de bewoners van de 
Mozartkade 1 t/m 14 en Johan Verhulstlaan 44 en 35. 
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Verordening openbaar water Heemstede  (B-stuk) 
 
Conclusie voorzitter: 
 
Een meerderheid van de commissie (VVD, HBB, D66) is van mening dat eigenaren die hun 
boten aan eigen grond aanleggen, daarvoor niet zouden moeten betalen. Het college zal 
nagaan of het mogelijk is de verordening in die zin aan te passen, en zal de commissie 
daarover informeren. De commissie doet op diverse onderdelen van de verordening nog 
nadere voorstellen of suggesties. 

 

3 Jaarrekening 2011 gemeente Heemstede (A-stuk) 
 
Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raad van 24 mei 2012. 

 

4 Jaarverslag 2011 Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) (A-stuk) 
 
Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raad. 

 

5 Ontwerp-programmabegroting 2013 VRK en 3e fase regionalisering VRK (A-stuk) 
 
Conclusie voorzitter: bespreekpunt in de raad 

 

6 Concept Regionaal Risicoprofiel Kennemerland (A-stuk) 
 
Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raad 
 



 
 

8 Terugkoppeling uit de VRK 
De burgemeester heeft geen terugmeldingen. 

 

9 Actiepuntenlijst  
De volgende agendapunten zijn afgedaan: 

11-33 Uitvoeringsprogramma handhavingsbeleid > behandeld in de commissie Ruimte van 15 
mei 2012 aangezien het overgrote deel van de voorstellen tot de portefeuille van wethouder van 
de Stadt behoort. 

11-37 > hoeveel tijd kost het om verordening te wijzigen > afgedaan in vrijdagbericht van 20 april 
2012  

 

10 Wat verder ter tafel komt 
Dhr Ates stelt vragen over het reclamebord op gemeentegrond aan de Leidsevaart. Wethouder 
Kuiper geeft antwoord. 
Dhr Leenders stelt vragen over de positie van het politiebureau aan de Kerklaan. De 
burgemeester geeft antwoord. 

 

 
 
 
 


