Besluitenlijst commissie Middelen
18 juni 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. E.H.
van der Linden (D66), Dhr. W.M.M. Heeremans (CDA), Mw E.G.M. van de Weijer-Lambers (CDA), Dhr J.H. Maas (PvdA), Dhr. R.M.F.
Ates (HBB), Mw. H.H. van Vliet (GL), Mw I.H.J. Sabelis (GL), Mw. M.J.C. Heeremans (burgem eester), Dhr. P.H. van de Stadt
(wethouder), Dhr. J. Botter (wethouder), Mw. C.D.M. Kuiper-Kuijpers (wethouder), Dhr. R. Lubberts (Directeur Publiekszaken en
Bedrijfsvoering)
VOORZITTER: H.M. Klaasen
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. I.C.M. Hesp
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Vaststellen agenda commissievergadering 18 juni 2012
De agenda wordt als volgt gewijzigd.
3. Advies zendtijdtoewijzing Branding RTV
4. Eindrapport “versterking van de economische positie Heemstede”
5. Kadernota 2012
En verder als in concept-agenda.
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Spreekrecht burgers
Het spreekrecht over de kadernota 2012 heeft plaatsgevonden op 6 juni 2012.
Dhr R. Koolhaas, vz Branding RTV, spreekt in over de zendtijdtoewijzing Branding RTV
Dhr R. Koenders, namens Vereniging Omwonenden AH Centrum, spreekt in over het eindrapport
versterking economische positie Heemstede.
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Advies zendtijdtoewijzing Branding RTV
Dhr Koolhaas, voorzitter Branding RTV, spreekt in.
De voorzitter concludeert:
De raadscommissie stemt in met het voorstel van het College voor een negatief advies over de
zendtijdtoewijzing. Dit agendapunt kan als hamerpunt naar de raadsvergadering van 28 juni
2012.
De burgemeester zegt toe bevorderend te willen optreden in de mogelijkheden van
samenwerking met Radio Haarlem 105.
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Eindrapport "Versterking van de economische positie Heemstede"
Dhr M. de Vries, opsteller van het rapport, neemt deel aan de vergadering.
Dhr R. Koenders spreekt in namens de Vereniging Omwonenden AH centrum.
De voorzitter concludeert:
De raadscommissie is akkoord met de de voorgenomen collegebesluiten over dit rapport, met
uitzondering van de punten 1 en 3
Punt 1: het infrastructureel en planologisch mogelijk maken van supermarkten met
parkeergarages > tegen zijn D66, PvdA, HBB en GL.
Punt 3: beperken van betaald parkeren tot het tijdvak van 10.00 tot 17.00 uur > alle fracties zijn
daar tegen. De fracties zijn wel vóór vrij parkeren met een invalidenparkeerkaart.
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Kadernota 2012
De raadscommissie behandelt de kadernota tot en met de tweede termijn van de
raadscommissie, dat wil zeggen tot en met de inbreng van de eerste voorlopige standpunten van
de fracties.
De voorzitter concludeert:
De behandeling wordt vervolgd in de raadsvergadering van 28 juni en zal dan beginnen met de
reactie van het College op de voorlopige standpunten van de fracties.
De openstaande vragen worden schriftelijk beantwoord.
Wethouder van de Stadt heeft toegezegd onderzoek te doen naar het delen (“sharing”) van
gemeentelijke gebouwen.
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Terugkoppeling uit de VRK
Er is geen terugkoppeling.
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Actiepuntenlijst
Deze komt niet meer aan de orde
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Wat verder ter tafel komt
Dit agendapunt komt niet meer aan de orde.

De voorzitter sluit de vergadering om 23.35 uur.

