
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda commissie Middelen 
 

721553 

Voorlopig 
 
De voorzitter van de raadscommissie Middelen roept de leden van de raadscommissie Middelen op tot het 
houden van een openbare vergadering op woensdag 21 oktober 2020 om 20.00 uur in het Raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1 te Heemstede. 
 
De voorlopige agenda luidt als volgt: portefeuillehouder 
 
 

1 Opening en vaststellen agenda commissie Middelen 21 oktober 
2020 

 

 

2 Spreekrecht inwoners  
Er bestaat voor inwoners de gelegenheid het woord te voeren over alle 
tot het werkterrein van de commissie behorende onderwerpen. 
Inwoners die het woord willen voeren krijgen spreektijd waarna 
discussie met de commissie mogelijk is. Het moment van inspreken, de 
tijdsduur en de mogelijkheid van discussie worden bepaald door de 
voorzitter. 

 

A-stukken 
(Dit zijn stukken die aan de commissie worden voorgelegd voor advies aan de raad.) 
 

3 Najaarsnota 2020  
De najaarsnota verstrekt inzicht in de financiële positie van het lopende 
begrotingsjaar 2020. Op basis van de budgettaire wijzigingen uit de 
najaarsnota 2020 wordt een begrotingswijziging 2020 gemaakt. 
Daarnaast wordt gerapporteerd over de open einde regelingen Wmo en 
Jeugdwet. Tot slot wordt ook ingegaan op de financiële consequenties 
van de coronacrisis. 

 

4 Programmabegroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024 en 
de eerste begrotingswijziging 

Dit voorstel heeft betrekking op de begroting 2021, inclusief de daarbij 
behorende meerjarenbegroting 2022-2024. Jaarlijks stelt de 
gemeenteraad in november de gemeentelijke begroting vast met daarin 
een overzicht van inkomsten en uitgaven voor het komende jaar (lees 
2021). 

 

 

5 Programma van Eisen nieuwe accountant 
De auditcommissie doet een voorstel voor het aanbestedingstraject om 
te komen tot een nieuwe accountant.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
B-stukken 
(Dit zijn collegebesluiten die aan de commissie worden voorgelegd om deze in de gelegenheid te stellen haar 
zienswijze kenbaar te maken. De raad hoeft hier niet over te besluiten) 

6 Keuze scenario haalbaarheidsstudie warmte uit WRK-leiding voor 
Heemstede 

Het college van B en W neemt kennis van het rapport ‘WRK-warmte 
voor Heemstede’ en besluit het scenario pilot met centrale aanpak in 
een klein gebied (scenario 3) verder uit te werken met de betrokken 
partijen. De kosten hiervoor zijn opgenomen in het 
Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2020/2021. Het onderzoek is 
uitgevoerd in opdracht van Waternet en gemeente Heemstede in het 
kader van de Transitievisie warmte.  
 

 

C-stukken 
(Dit zijn collegebesluiten die het college ter informatie aan de raad stuurt. De raad hoeft hierover niet te 
besluiten. Deze stukken worden alleen op verzoek van een raadslid geagendeerd.) 

7 Stappenplan Transitievisie Warmte gemeente Heemstede 

Op verzoek van D66 geagendeerd met de volgende politieke 
kernvraag: 

 De toezegging is gedaan om een open uitnodiging te doen aan 
bewoners om aan te sluiten bij verschillende stappen in de 
verkennende fase. Hoe en wanneer zien wij dat terug in dit 
stappenplan waar dit nu niet vermeld is? 

 

Overige punten 
 

8 Criteria ambtelijke samenwerking  
Gesprek over welke toetsingscriteria de raad wil hanteren om de 
wenselijkheid en noodzaak van ambtelijke samenwerking vast te 
stellen, en hoe de ambtelijke samenwerking getoetst kan worden aan 
deze criteria. 

 

 

9 Regionale energiestrategie  

 

10 Actiepuntenlijst   

 

11 Wat verder ter tafel komt 

 

 

 


