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AANWEZIG: Dhr. E. Albers (VVD), Dhr. W.O. Roeloffs (VVD), Dhr. H.J.M. van Zon (D66), Dhr. E.H. van der Linden (D66), Mw E.G.M. 
van de Weijer-Lambers  (CDA), Mw. M.J. Nelissen (PvdA), Dhr. R.M.F. Ates (HBB), Dhr J.F. Leuven (GL), Mw. M.J.C. Heeremans 
(burgemeester), Dhr. P.H. van de Stadt (wethouder), Mw. C.D.M. Kuiper-Kuijpers (wethouder), Dhr. R. Lubberts (Directeur 
Publiekszaken en Bedrijfsvoering)  
 
Afwezig: Dhr C.G.T.F.J. Leenders (VVD) 
 
VOORZITTER: H.M. Klaasen 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. I.C.M. Hesp  
 
 
 

1 Vaststellen agenda commissievergadering 11 september 2013 

De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld 
 

2 Spreekrecht burgers 

Er hebben zich geen insprekers gemeld. 
 

3 Verordening winkeltijden Heemstede 2013 
 
Conclusie van de voorzitter: 
Bespreekpunt in de raad van 26 september 2013. 
Aandachtspunten voor bespreking: Een diversiteit van onderwerpen en vragen, waaronder 
draagvlak (communicatie met omwonenden), openings- en sluitingstijden (zondagsrust) en zorg 
om kleine winkeliers. 
VVD en D66 zijn akkoord met het voorstel. 

 
 

4 Begroting 2014 Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK) 

Conclusie van de voorzitter: Voldoende besproken. 
 

 

5 Verwijderen trambrug over de Houtvaart  

Conclusie van de voorzitter: Voldoende besproken. 
 



 

 

6 Jaarverslag 2012 en eerste managementrapportage 2013 Gemeentebelastingen 
Kennemerland Zuid (GBKZ). 
 
De wethouder zegt toe in de stuurgroep aandacht te vragen voor de communicatie van de GBKZ 
en te checken of de informatie op de website over declareren gemaakte onkosten bij bezwaren 
actueel is. 
 
Conclusie van de voorzitter: voldoende besproken. 

 
 

7 Zienswijze gemeente Heemstede op de ontwerp methodebesluiten regionale 
netbeheerders elektriciteit en gas 2014-2016 
 
Conclusie van de voorzitter: voldoende besproken. 

 

8 Terugkoppeling uit de VRK 

Geen nieuws te melden. 
 

9 Actiepuntenlijst cie Middelen 11 september 2013 
 

De punten 13-01, 13-03 en 13-05 zijn afgedaan. Punt 13-04 schuift naar RUI en punt 12-12 blijft 
staan. 

 
Toevoeging actiepunt 13-06: agenderen C-stuk Jaarverslag 2012 Handhaving in de vergadering 
van oktober. 

NB: de wethouder stuurt informatie over de stand van zaken mbt de startersleningen aan de 
commissie Ruimte. 

 

10 Wat verder ter tafel komt 

Dhr van der Linden informeert naar de voortgang van de ligplaatsvergunningen en de 
aanlegfaciliteiten. 

Mw Nelissen vraagt naar de stand van zaken van de startersleningen naar aanleiding van de  
toekenning van de eerste starterslening. De wethouder zegt toe de cie Ruimte op de hoogte te 
stellen van de voortgang en eventueel opnieuw over de regeling te communiceren om deze 
onder de aandacht te brengen 

Dhr Ates informeert naar de voorwaarden voor vuurwerkopslag. 

Dhr Albers verwondert zich over het feit dat het Jaarverslag 2012 Handhaving is aangeboden aan 
de cie RUI ipv de cie MID. Het College bevestigt deze omissie. 
De voorzitter concludeert dat de commissie Middelen over dit C-stuk wenst te spreken. Het C-
stuk wordt geagendeerd in de cie-vergadering van oktober. 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur 
 
 


