
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst commissie Middelen 
 

11 december 2013 
 
 
 
AANWEZIG: Dhr. E. Albers (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 (wethouder), Mw. C.D.M. Kuiper-Kuijpers (wethouder), Dhr. R. Lubberts (Directeur Publiekszaken en 
Bedrijfsvoering) en Dhr. A. Schumacher (Directeur Ruimte en Welzijn).  
AFGEMELD: Dhr. W.O. Roeloffs (VVD) 
 
VOORZITTER: Dhr. H.M. Klaasen 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. W.J. Vrolijk-Gevaert  
 

1 Vaststellen agenda commissievergadering 11 decemb er 2013 

Dhr. Roeloffs heeft zich afgemeld. 

Conclusie voorzitter: de agenda wordt ongewijzigd v astgesteld. 

2 Spreekrecht burgers 

Er hebben zich twee insprekers aangemeld bij een onderwerp dat niet op de agenda staat nl.: 

Ligplaatsen Bronsteevijver 
Dhr. Van Hattum spreekt in en brengt een inspreektekst. Dhr. Van Hattum overhandigt de 
handtekeningen van tegenstanders van het aanleggen van ligplaatsen aan de Bronsteevijver. 
Mw. Van Oosten spreekt in. 

Conclusie voorzitter: Dit punt is voldoende besprok en.  
NB: bij agendapunt 9 ‘wat verder ter tafel komt’ wordt er nader op de conclusie ingegaan. 

3 Lokale prioriteiten politie basisteam Kennemerkus t 2014 (B-stuk) 
Dit agendapunt wordt besproken in aanwezigheid van Dhr. M. Groenendaal, teamchef 
Kennemerkust. 

Conclusie voorzitter: De commissie kan zich vinden in de lokale prioriteiten zoals deze 
gesteld zijn in het voorstel. 

4 Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening  2013 t/m 2015 gemeente Heemstede  (A-
stuk) 

Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raad van 18 d ecember 2013. 

5 Belastingverordeningen 2014 (A-stuk) 
 
De voorzitter meldt dat in de verordening heffing en invordering van parkeerbelasting 2014 per abuis 
het tarief voor een tijdelijke vergunning niet is opgenomen in de tarieventabel. De commissie heeft 
hier een memo van de wethouder over ontvangen. 
  
Conclusie voorzitter: Op verzoek van GroenLinks wor dt dit een bespreekpunt in de 
raadsvergadering van 18 december 2013.  GroenLinks geeft aan het niet eens te zijn met een 
aantal van de voorliggende verordeningen. De verordeningen zijn conform de vastgestelde begroting 
van 2014, waarmee GroenLinks niet heeft ingestemd. 



6 Bevindingen managementletter interimcontrole 2013  (C-stuk) 

Dit agendapunt is op verzoek van de auditcommissie geagendeerd. Mw. M.J. Nelissen geeft een 
terugkoppeling over het gesprek van de auditcommissie met de accountant. De accountant zal een 
workshop organiseren voor de raad over de behandeling van de programmabegroting. De huidige 
auditcommissie zal input geven voor deze workshop. 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken.  

Toezegging: Mw. M.J. Nelissen stuurt het verslag va n de auditcommissie naar de leden van 
de commissie Middelen. 

7 Terugkoppeling uit de VRK 

Er is geen terugkoppeling vanuit de VRK.  

8 Actiepuntenlijst 

13-07 GBKZ – wethouder Kuiper meldt dat dit punt wordt opgenomen in de digitale aanbieding. Het 
jaarplan 2014 wordt ter kennisname naar de leden van de commissie Middelen gestuurd. Het 
actiepunt is hiermee afgehandeld. 
13-08 Wijziging APV, Paracommercie: Dit punt is afgehandeld op 24 oktober 2014 en in de raad van 
31 oktober 2013 behandeld.  

9 Wat verder ter tafel komt 

Mw. M.J. Nelissen stelt een vraag over de hondenbelasting. 
 
Dhr. C.G.T.F.J. Leenders stelt een vraag over de conclusie van het door de insprekers bij 
agendapunt 2 ingebrachte onderwerp “Ligplaatsen Bronsteevijver”.  
Conclusie voorzitter: de commissie vraagt de griffi e (na juridische afstemming) een brief aan 
de insprekers te sturen waarin wordt vermeld dat de  commissie geen aanleiding ziet om de 
raad voor te stellen de verordening “Openbaar Water  Heemstede” te wijzigen.  

10 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur. 
 
 
 


