
 

 
 
 

 
 
 

 

Besluitenlijst commissie Middelen 

 
17 oktober 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 . M.J. Nelissen (PvdA), Dhr. R.M.F. Ates (HBB), Dhr J.F. Leuven (GL),  
Mw . M.J.C. Heeremans (burgemeester), Dhr. J. Botter (w ethouder, agendapunt 6), Mw . C.D.M. Kuiper-Kuijpers (w ethouder), Dhr. R. 
Lubberts (Directeur Publiekszaken en Bedrijfsvoering, agendapunt 6 en 7) , mw  M. Staller (sr medew erker AJZ, agendapunt 5) 
 

VOORZITTER: H.M. Klaasen 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw . I.C.M. Hesp 

 

 
 

1 Agenda commissie Middelen 17 oktober 2012 

De agenda wordt vastgesteld, waarbij agendapunt 8 wordt behandeld aansluitend aan punt 3. 

 

2 Spreekrecht burgers 

Er zijn geen insprekers 

 

3 Meerjarenplanbeleidsplan 2013-2014 Politie-eenheid Noord-Holland 

In aanwezigheid van M. Groenendaal, teamchef Kennemerkust.  
 
De voorzitter concludeert dat de commissie positief staat tegenover dit ambitieuze plan.  

 

8 Veiligheidsmonitor 2011, Rapportage 

De voorzitter concludeert dat dit punt voldoende is besproken en dankt de teamchef voor zijn 
aanwezigheid. 

 

4 Gedenkteken joodse Heemsteedse slachtoffers in WO II  

Dhr E. Sanders is aanwezig namens de initiatiefnemers voor het gedenkteken.  

 
De voorzitter concludeert dat de verdere realisering aan de wijsheid van het College kan worden 
overgelaten. 

 

 



 

 

5 Concept voorstel Verordening openbaar water Heemstede  

 
De voorzitter concludeert dat de hele commissie, behoudens GL, vindt dat de verordening in de 
inspraak kan worden gebracht. 

Er is discussie gevoerd over kostendekkendheid vs winstgevendheid van de tarieven. De 
meerderheid van de commissie, te weten VVD, D66 en CDA, is voor de optie van 
kostendekkendheid zoals die nu voorligt. 

 

 

 

6 Najaarsnota 2012 

De voorzitter concludeert dat dit een bespreekpunt is in de raadsvergadering van 1 november.  

HBB, PvdA en GL overwegen een amendement inzake kerstpaketten voor het personeel.  
GL wil tevens nader discussiëren over het peuterspeelzaalwerk.  

 

 

7 Beschikbaar stellen krediet ad. € 140.000 voor verbouwing zolder oudbouw raadhuis 

De voorzitter concludeert dat dit een hamerstuk kan zijn in de raadsvergadering van 1 november.  

 
 

9 Zaaksysteem gebruiken voor digitale dienstverlening, omgevingsvergunning en interne 

meldingen ICT 

De voorzitter concludeert dat dit punt voldoende is besproken. 

 

10 Terugkoppeling uit de VRK 

Er is geen nieuws te melden. 

 

11 Actiepuntenlijst 

De voorzitter concludeert dat alleen actiepunt 11-29 blijft staan (Reactie Commissariaat vd Media 

inzake RTV De Branding) 

 

12 Wat verder ter tafel komt 

Mw Nelissen informeert naar een ingezonden brief in diverse media inzake legesheffing op 
schriftelijke raadsverslagen. 

 
 

 
 


