
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst commissie Middelen 
 

5 februari 2014 
 
 
 
AANWEZIG: 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. J.F. Leuven (GL), Mw. M.J.C. Heeremans (burgemeester), Dhr. J. Botter 
(wethouder), Mw. C.D.M. Kuiper-Kuijpers (wethouder) en Dhr. R. Lubberts (Directeur Publiekszaken en Bedrijfsvoering)  
AFGEMELD: Dhr. C.G.T.F.J. Leenders (VVD) en Dhr. E. Albers (VVD) 
 
 
VOORZITTER: H.M. Klaasen 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. W.J. Vrolijk-Gevaert  

1 Vaststellen gewijzigde agenda vergadering commiss ie Middelen 5 februari 2014 

Dhr. Albers en dhr. Leenders hebben zich afgemeld. 

Conclusie voorzitter:  De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast.  

2 Spreekrecht burgers 

Er hebben zich geen insprekers aangemeld. 

3 Aanpassen tarieven reisdocumenten in Verordening heffing en invordering van leges 2014 
 
Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raadsvergader ing van 20 februari 2014. 
Het raadsbesluit wordt nog aangevuld met de extra regel: 
1.7.1.8    tot het verstrekken van een document onder 1.7.1.1, 1.7.1.2,  1.7.1.3, 1.7.1.4 en 1.7.1.5. met 

een geldigheidsduur van 2 jaar (tweede paspoort) € 41,05 

De juiste versie van het raadsbesluit en de verordening worden voor de raadsvergadering van 20 
februari 2014 toegestuurd. 

4 Voortgang ambtelijke samenwerking Heemstede/Bloem endaal 

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 kan zich vinden in de uitgangspunten van het stuk. De 
burgemeester geeft aan dat er een rapportage aan de  commissie gegeven zal worden zodra er 
nieuwe ontwikkelingen zijn. De commissie en/of het presidium kan de rapportage agenderen. 
PvdA en D66 verzoeken om waarborging van de verantw oordelijkheid van de raad. 



5 (aangepaste) Motie 'borgen publieke verantwoordin g bij regionalisering' van Nederlandse 
Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR). Klik op: "Toon gehele stuk" 
voor het inzien van de aangepaste motie. 
 
De tekst van de motie wordt op verzoek van de VVD aangepast in een ‘dienstverleningsovereenkomst 
van significante betekenis’ in plaats van ‘elke dienstverleningsovereenkomst’. 

Conclusie voorzitter: Voldoende besproken. Dhr. Van  Zon, Mw. Van der Have en Mw. Ruitenberg 
dienen de motie in bij de raadsvergadering van 20 f ebruari 2014. 

6 Terugkoppeling VRK 

Er zijn geen meldingen.  

Conclusie voorzitter: Dit vaste agendapunt kan van de agenda af. In het vervolg zal er volgens 
de cycli van de jaarstukken en bij bijzondere ontwi kkelingen over de VRK gerapporteerd worden.  

7 Actiepuntenlijst 

14-01 De burgemeester heeft op 29 januari 2014, voorafgaand aan de raad van 30 januari jl., een 
memo verzonden met de antwoorden op de vragen van de heer Van Zon. Het actiepunt is hiermee 
afgedaan. 

8 Wat verder ter tafel komt 

Mw. Nelissen stelt een vraag over de dashboardcamera’s. 
De voorzitter, dhr. Klaasen, meldt dat dit de laatste commissie Middelen is van deze raadsperiode. 

9 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21u40. 
 
 
 


