Besluitenlijst commissie Middelen
13 maart 2013

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), Dhr. C. Leuven,(GL), Mw. M.J.C. Heeremans (burgemeester),
Mw. C.D.M. Kuiper-Kuijpers (wethouder), Dhr. R. Lubberts (Directeur Publiekszaken en Bedrijfsvoering) en mw M.R. Staller
(beleidsmedewerker Algemene Juridische zaken)) .
VOORZITTER: H.M. Klaasen
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. M.J.M. Schrooten

1

Vaststellen agenda commissievergadering 13 maart 2013
De agenda wordt conform voorstel door de commissie vastgesteld.

2

Spreekrecht burgers
Er zijn 5 insprekers aangemeld, allen voor agendapunt 3: Mw C. van der Kooi, Dhr. D. van der
Laan, Dhr de Graaf, Dhr J. Huner, Dhr De Roos.

3

Verordening openbaar water Heemstede inclusief ligplaatsenbeleid
Conclusie van de voorzitter: bespreekpunt in de raad. Er wordt gekeken naar de
mogelijkheid van een risicoanalyse bij de Roeivereniging aan de Tooropkade, de VVD
overweegt een amendement op een drietal punten.

4

Brandveiligheidscontroles 2013
Conclusie van de voorzitter: Hamerstuk van de raad.

5

Bedrijfsplan 2013 Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid
Toelichting VVD:
Doel van de regeling is winst behalen door samenwerking. Ofwel door een beter product te leveren, ofwel door efficiënter
te werken. Liefst beide. Het bestuur legt verantwoording af aan de raden van de deelnemende gemeenten door middel
van bedrijfsplannen, managementrapportages en jaarrekeningen. Om goed te slagen in het afleggen van verantwoording
moet de GBKZ duidelijk maken in hoeverre de doelstellingen van de regeling worden (zijn) gediend.
Kernvraag: Is het college bereid zich in te spannen de GBKZ deze duidelijkheid in de bedrijfsplannen en rapportages te
laten verschaffen?

Wethouder Kuiper geeft antwoord.
Conclusie van de voorzitter: voldoende besproken
Toezegging wethouder Kuiper: de wethouder kijkt of de belangrijkste informatie over
kwaliteit en kosten in heldere taal op 1 A4 samengebracht kan worden.

6

Statutenwijziging Stichting RIJK
Kernvraag VVD: Wat is - na goedkeuring van de reeds notarieel vastgelegde wijziging – de rol van de raad?

Burgemeester Heeremans geeft antwoord.
Conclusie van de voorzitter: voldoende besproken.
7

Traject benoeming accountant vanaf boekjaar 2013
Kernvraag VVD: E&Y is nu 5 jaar de huisaccountant van Heemstede. Mogelijk straks 10 jaar. Is dat (1) toegestaan en (2)
wenselijk?

Mw Nelissen geeft als voorzitter van de Auditcommissie antwoord.
Conclusie voorzitter: voldoende besproken.

8

Terugkoppeling uit de VRK
Burgemeester Heeremans geeft terugkoppeling.
Dhr Albers informeert naar een mogelijke opheffing van de brandweerpost Heemstede. De
burgemeester geeft antwoord.

9

Actiepuntenlijst maart 2013
Actiepunt 13-2 Indiening van dhr van Zon van een schriftelijke vraag over veranderde wetgeving
inzake de GGD. De vraag is op 31 januari ingediend en daarmee afgedaan voor de APL.

10

Wat verder ter tafel komt
Dhr Albers informeert of er een jaarverslag is van het Handhavingsplan. De burgemeester
bevestigt dat; het wordt jaarlijks naar de raad gestuurd.
De voorzitter sluit de vergadering om 22u35.

