Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Middelen
9 september 2020

AANWEZIG: dhr. P.C. Keyser (HBB), dhr. E.J. de Valk (HBB), dhr. K.R. Kremer (HBB), mw. J.C. Brouwers-Oosterbaan (VVD), mw. R.M.
Timmer (VVD), dhr. A.P.A.F. Rocourt (D66), dhr. B. Verrips (GL), mw. S.A. de Wit- van der Linden (CDA), mw R.N. Pameijer (PvdA),
mw. A.C. Nienhuis (burgemeester), dhr. J.F. Struijf (wethouder).
VOORZITTER: mw. A.M.C.E. Stam
COMMISSIEGRIFFIER: dhr. F.B. Wilschut

1

Opening en vaststellen agenda commissie Middelen 9 september 2020
Dhr. Keyser (HBB) doet het voorstel om het gesprek over de criteria ambtelijke samenwerking
naar oktober te verplaatsen.
De commissie steunt dit voorstel.
De voorzitter stelt voor i.v.m. de aanwezigheid van wethouder Struijf agendapunt 7 ‘Regionale
Energiestrategie’ na agendapunt 3 ‘Concept Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid’ te
behandelen.
De commissie steunt dit voorstel.
Conclusie voorzitter: Dan stel ik de gewijzigde agenda vast.

2

Spreekrecht inwoners
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3

Concept Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid (RES NHZ)
Conclusie voorzitter: Van deze commissiebespreking wordt door het college een kort
verslag gemaakt met alle wensen en bedenkingen vanuit Heemstede. De wensen en
bedenkingen die in uw bespreking het meest naar voren kwamen zijn:
 Vergroten van de bewustwording onder inwoners
 Actief informeren van inwoners over de impact (zoekgebieden bijv.)
Ga actief in gesprek met buurtgemeenten over impact rond gemeentegrenzen
 Opnemen van risicoparagrafen:
o Financieel-economisch, financierbaarheid, subsidies en sluitende
business-cases
o Infrastructuur
 Netcapaciteit
 Bestuursaansprakelijkheid / governance (falen) netcapaciteit
 Blijf in gesprek met ProRail over mogelijkheden langs het spoor en het station
 Pak nieuwe technieken / innovatie snel op
 Ga lokaal aan de slag met concrete mogelijkheden zoals de parkeerplaatsen/daken
 Meer aandacht voor lokale toepassing van warmte en geothermie
 Hou rekening met oude gebouwen en de samenstelling van de woningvoorraad
De commissie adviseert de raad de concept Regionale Energiestrategie Noord-Holland
Zuid (RES NHZ) als bespreekpunt te agenderen zodat de mogelijkheid bestaat om indien
nodig het verslag met wensen en bedenkingen te bespreken.

4

Vaststellen privacybeleid
Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om het privacybeleid als hamerpunt te
agenderen.

5

Werkplan en Begroting 2021 Metropoolregio Amsterdam (MRA)
Conclusie voorzitter: De commissie geeft als zienswijze mee aan het college om in de
zienswijze naar de MRA het volgende mee te geven:
 Nog meer focus in de agenda en het werkplan; doe minder en doe dat meer.
 Meer pragmatisme
 De Heemsteedse raad denkt na over zijn invloed/rolinvulling in de regio/MRA
 Meer concrete resultaten voor Heemstede

6

Gesprek over criteria ambtelijke samenwerking
Dit agendapunt is bij de vaststelling van de agenda van de agenda gehaald en doorgeschoven
naar de commissie Middelen van oktober.

7

Regionale energiestrategie
Mw. de Wit (CDA) vraagt naar de animo voor de bespaarbon.
Mw. Timmer (VVD) geeft een compliment over de adviesgespreken en vraag-gestuurde manier
van werken.

8

Actiepuntenlijst
De commissie doet actiepunt 20-02 af.
De commissie vraagt de agendacommissie om een voorstel te doen over de bespreking van de
Eneco-gelden.

9

Wat verder ter tafel komt
Dhr. de Valk (HBB) vraagt naar het digipanel vuurwerk
Toezegging: Het college stuurt de vragen van het digipanel vuurwerk op naar de raad.
Dhr. Rocourt (D66) vraagt de manier van uitnodigen voor het Corona-onderzoek.
Mw. de Wit (CDA) vraagt de agendacommissie naar de technische vragenuurtjes voor
raadsleden.
Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:58 uur.

