
Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Middelen

16 oktober 2017

AANWEZIG: Mw. L.F. Jagtenberg (HBB), Dhr. D.R. ten Have (HBB), Dhr. D.M.W. Kleijer (D66), Mw. A.M.C.E. Stam  (VVD), Mw. J.C. 
Brouwers-Oosterbaan (VVD), Dhr. W.M.M. Heeremans (CDA), Dhr. E. de Zeeuw (GL), Mw. M.J. de Greef-Nelissen (PvdA), Mw. M.J.C. 
Heeremans (burgemeester), Dhr. S.M. Nieuwland (wethouder), Mw. H.M.A. Hooij (wethouder) Mw. C.D.M. Kuiper-Kuijpers (wethouder), 
Dhr. R. Lubberts (Directeur) en Mw. L. Zwaan (Hoofd financiën). 

AFWEZIG: Dhr. H.J.M. van Zon (D66), Dhr. C.G.T.F.J. Leenders (VVD)

VOORZITTER: Mw. M.A.U. Waterlander-de Boer
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. E.B.C. van der Hoek 

1 Vaststellen agenda commissie Middelen 16 oktober 2017

Dhr. Van Zon meldt zich af. 
Mw. Stam vervangt dhr. Leenders.

‘Terugkoppeling uit de auditcommissie’ wordt toegevoegd als agendapunt en behandeld na agendapunt 
3: najaarsnota 2017,

Met deze wijziging stelt de commissie de agenda vast.

2 Spreekrecht burgers

Er zijn geen insprekers.

3 Najaarsnota 2017 (A)

De commissie gaat akkoord met de Najaarsnota 2017.

Conclusie van de voorzitter: De Najaarsnota 2017 gaat als hamerstuk naar de raad.

8 Terugkoppeling uit de auditcommissie

Mw. De Greef-Nelissen, voorzitter van de auditcommissie, informeert de commissie over de 
samenwerking die Vallei Accountants is aangegaan en de latere start van de interne controle.



4 Programmabegroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2021 (A)

HBB vraagt aanvullende informatie over startersleningen.
PvdA informeert naar de beveiliging van het e-mailverkeer bij het Loket Heemstede.

CDA informeert bij de commissie naar benchmarking van de gemeente.
PvdA over het belang van het bezorgen van reisdocumenten.

Conclusie van de voorzitter: het onderwerp is deze avond voldoende besproken. De 
Programmabegroting wordt verder behandeld in de begrotingsraad in november.

Toezegging wethouder Nieuwland: De wethouder informeert de commissie over het aantal 
startersleningen dat de afgelopen jaren is verstrekt.

Toezegging wethouder Kuiper: De wethouder stuurt de commissie informatie over e-mailbeveiliging 
die het Loket Heemstede gebruikt bij het uitwisselen van privacygevoelige informatie.

5 Renovatie Openbare Verlichting 2017 (B)

PvdA en VVD informeren naar het dimmen van de lichten in de nacht.

Conclusie van de voorzitter: het onderwerp is voldoende besproken.

De commissie gaat akkoord met het renovatie van de openbare verlichting in de Geleerdenwijk 
en in de Rivierenwijk-Noord en kijkt uit naar het vernieuwde beleidsplan openbare verlichting.

6 Actiepuntenlijst

Actiepunt 17-13, de reactie van Bloemendaal op de brief van de rekenkamercommissie over het 
onderzoek naar de samenwerking, wordt afgedaan.

7 Wat verder ter tafel komt

Geen punten.

9 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur.


