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AANWEZIG: Dhr. E. Albers (VVD), Dhr. W.O. Roeloffs (VVD),  Dhr. H.J.M. van Zon (D66, lid Rekenkamercommissie), 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), Mw. C.D.M. Kuiper-Kuijpers (wethouder), Dhr. R. Lubberts (Directeur Publiekszaken en Bedrijfsvoering), 
Dhr. J.K.M. van Eijsden (voorzitter Rekenkamercommissie) en Mw. I.C.M. Hesp (Raadsgriffier) 
AFGEMELD: Dhr. C.G.T.F.J. Leenders (VVD) 
 
 
VOORZITTER: H.M. Klaasen 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. W.J. Vrolijk-Gevaert  

1 Vaststellen agenda commissievergadering 15 januar i 2014 

De voorzitter stelt op verzoek van Dhr. E.H. van der Linden voor om over agendapunt 9 “Voortgang 
ambtelijke samenwerking Heemstede/Bloemendaal” een ruimere gedachtewisseling te voeren. 

De commissie gaat akkoord met het voorstel en stelt  de agenda aldus vast. 

2 Spreekrecht burgers 

Er hebben zich geen insprekers aangemeld. 

3 Overleg met Rekenkamercommissie 
Dhr. J.K.M. van Eijsden en de heer H.J.M. van Zon zijn aanwezig namens de 
Rekenkamercommissie. 
 
Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De advie zen over de te behandelen onderwerpen 
en de suggesties over de zichtbaarheid worden door de Rekenkamercommissie 
meegenomen. De voorgestelde motie van de NVRR zal w orden besproken in de fracties . 

 Ordevoorstel:  de voorzitter stelt voor agendapunt 9 direct na age ndapunt 3 te behandelen. 

De commissie gaat akkoord met het voorstel. 

9 Voortgang ambtelijke samenwerking Heemstede/Bloem endaal (C-stuk) 

Conclusie voorzitter: De commissie wenst informatie f van gedachten te wisselen over dit 
onderwerp (in de vorm van een B-stuk) in de eerstvo lgende commissie Middelen. 
Ondertussen kan de samenwerking Heemstede/Bloemenda al verder worden doorontwikkeld. 

4 Verordening gegevensverstrekking basisregistratie  personen Heemstede 2014 (A-stuk) 

Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raadsvergad ering van 30 januari 2014  
De heer van Zon verzoekt om voor de burger actief i nzichtelijk te maken waar de gegevens 
die de overheid van de burger heeft voor kunnen wor den gebruikt. 
Toezegging: De burgemeester onderzoekt welke ruimte  de gemeente heeft om deze 
inzichtelijkheid te geven en waar de openbaarheid o phoudt en koppelt dit terug aan de 
commissie. 



 

 

5 Actualiseren Reglement van Orde van de gemeentera ad (A-stuk) 

Conclusie voorzitter: Op verzoek van D66 wordt het reglement van Orde op een aantal punten 
technisch aangepast. In de agendacommissie wordt be sloten of het reglement daarna alsnog 
direct naar de raad kan of dat het geagendeerd word t voor de commissie Middelen van 
februari 2014.  

6 Normenkader 2013 voor de controle van de jaarreke ning 2013 (B-stuk) 

Conclusie voorzitter: de commissie geeft unaniem aa n dat het normenkader 2013 voor de 
controle van de jaarrekening 2013 voldoet. 

7 Samenwerking Haarlem105 RTV (B-stuk) 

Conclusie voorzitter: De commissie is unaniem entho usiast over het voorstel. Het CDA geeft 
Haarlem105 RTV enige suggesties omtrent een mogelij ke meerwaarde voor Heemstede mee. 

8 De tweede managementrapportage 2013 Gemeentebelas tingen Kennemerland Zuid (GBKZ). 
(C-stuk) 

Kernvraag VVD: 
• Wat is, gebaseerd op deze MARAP, de conclusie van de wethouder; gaat het goed of niet? 

En waarom?  

Conclusie voorzitter: voldoende besproken 

10 Jaarwisseling 2013-2014 (C-stuk) 
 
Kernvraag PvdA: 

• De PvdA verzoekt de burgemeester om een toelichting op hoe de jaarwisseling is verlopen 
en vraagt of de genomen maatregelen effect hebben gehad. 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken 

11 Uitvoering  motie 'aanvullende bezuinigingsvoors tellen n.a.v. kadernota 2014-2017' (C-stuk) 

Kernvragen PvdA: Bedrijfsvoering is geen verantwoordelijkheid van de raad, maar wel de resultaten 
van die bedrijfsvoering. De PvdA vraagt het college: 

• om concrete voorbeelden van deze samenwerking met Bloemendaal. 
• om een terugkoppeling per kwartaal over de vorderingen in deze samenwerking met een 

toelichting op wat dit betekent voor de dienstverlening van de gemeente Heemstede en voor 
de rol en taak van de raad. 

Conclusie voorzitter: de commissie geeft aan dat de  uitwerking van de motie naar 
tevredenheid is uitgevoerd.  

12 Terugkoppeling VRK 

Er zijn geen meldingen. De burgemeester constateert dat het op dit moment goed gaat met de VRK.  

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 

13 Actiepuntenlijst 

13-09 Brief aan insprekers Bronsteevijver: de brief is op 12 december 2013 verstuurd. Dit actiepunt 
is hiermee afgehandeld. 
13-10 Verslag auditcommissie: dit verslag is op 13 december 2013 verzonden. Dit actiepunt is 
hiermee afgehandeld. 



 

 

14 Wat verder ter tafel komt 

- Dhr. Van Zon stelt een vraag over de uitspraak van de Commissaris van de Koning in de Provincie 
Noord-Holland dat gemeente Heemstede bezwaar zou hebben tegen het bijstorten van de 
pensioenverplichtingen aan (oud) wethouders.  
- Dhr. Leuven vraagt of er nog een vervolg is geweest op de verzonden brief naar dhr. Van Hattum. 
- Mw. Heeremans vraagt of de organisaties van Heemstede en Bloemendaal de samenwerking 
kunnen doorontwikkelen. Zie agendapunt 9 “Voortgang ambtelijke samenwerking 
Heemstede/Bloemendaal” 

15 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22u20. 
 
 
 


