
 
 
 
 
 
 
 
 

Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Middelen 
21 oktober 2020 

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

 

1 Opening en vaststellen agenda commissie Middelen 21 oktober 2020 

Dhr. de Valk (HBB) heeft zich afgemeld 
Mw. de Wit- van der Linden (CDA) heeft zich afgemeld en wordt vervangen door dhr. Boeder 
Dhr. Radix (VVD) sluit aan bij agendapunt 9 ‘Criteria ambtelijke samenwerking’ en zal dan mw. 
Brouwers-Oosterbaan vervangen.  

Het college heeft op 20 oktober het raadsvoorstel ‘reserve coronacrisis’ toegezonden aan de 
commissie met het verzoek om deze te betrekken bij de bespreking van de najaarsnota.  

De commissie besluit om de eerste termijn in de commissie te doen. In de raad zal de 
‘Najaarsnota 2020’ en de ‘reserve coronacrisis’ worden geagendeerd als bespreekpunt met 
mogelijk tot het stellen van vragen.  

Conclusie voorzitter: Dan stel ik de gewijzigde agenda vast.  

 

2 Spreekrecht inwoners  

Dhr. Tiessen (comité van Camplaan/ van Merlenlaan) spreekt in over de begroting 2021. 

3 Najaarsnota 2020 + reserve coronacrisis 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de najaarsnota 2020 en de reserve 
coronacrisis als bespreekpunt te agenderen voor de raad met daarbij de mogelijkheid om 
vragen te stellen over het raadsvoorstel reserve coronacrisis.  

 

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

Toezegging: Het college zegt toe de in de commissie gestelde vragen schriftelijk te 
beantwoorden voor de begrotingsraad van 5 en 6 november.  

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de programmabegroting 2021 en 
de meerjarenbegroting 2022-2024 en de eerste begrotingswijziging 2021 als bespreekpunt 
te agenderen voor de begrotingsraad van 5 en 6 november.  

 
 



5 Programma van eisen nieuwe accountant 

Conclusie voorzitter: De commissie spreekt dank uit aan de auditcommissie en adviseert de 
raad om het programma van eisen nieuwe accountant als hamerpunt te agenderen.  

 

6 Aanbesteding rioolrenovatie Heemsteedse Dreef en omgeving 

Toezegging: Het college komt schriftelijk terug op het verzoek van de commissie om besluit 2 
(laagste inschrijver vs. economisch voordeligst) aan te passen en over de hardheid van 
garanties. 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de aanbesteding rioolrenovatie 
Heemsteedse Dreef en omgeving als bespreekpunt te agenderen.  

 

7 Keuze scenario haalbaarheidsstudie warmte uit WRK-leiding voor Heemstede 

Toezegging: Het college stuurt de getekende intentieovereenkomst op naar de raad. 

Conclusie voorzitter: De commissie geeft een positieve zienswijze over de keuze van het 
college om te gaan voor scenario 3: pilot met centrale aanpak in klein gebied. Er zijn 
zorgen geuit over alternatieven vormen van warmte. De commissie vraagt het college om 
actief te zoeken naar andere alternatieven zodat inwoners niet één alternatief krijgen 
aangeboden. Er was onduidelijkheid over de ondertekening van de intentieovereenkomst, 
het college heeft toegezegd om de getekende versie te sturen. Daarnaast waren er zorgen 
over het draagvlak en de afstemming met alle inwoners o.a. kwetsbare inwoners.   

8 Vaststellen Stappenplan Transitievisie Warmte gemeente Heemstede 

Dhr. Rocourt (D66) stelt voor om de beantwoording schriftelijk af te handelen.  

 
Toezegging: Het college zegt toe de ingediende vraag van dhr. Rocourt schriftelijk te  
beantwoorden.  

 

9 Criteria ambtelijke samenwerking  

Mw. Brouwers-Oosterbaan (VVD) verlaat tijdelijk de commissie. Dhr. Radix (VVD) vervangt haar voor dit 
agendapunt.  

Conclusie voorzitter: De commissie is positief over de raadsmemo en de richting van de 
reactie van het college. De criteria en de verdere uitwerking worden in samenwerking met 
de VNG uitgewerkt. Dhr. Rocourt (D66) en dhr. de Zeeuw (GL) blijven betrokken als 
begeleidingscommissie.  

 

10 Regionale energiestrategie 

Dhr. Radix (VVD) verlaat de vergadering en wordt vervangen door mw. Brouwers-Oosterbaan (VVD). 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 

 

11 Actiepuntenlijst commissie Middelen oktober 2020 

De commissie doet actiepunt 20-07 ‘transitievisie warmte’ af. 
De commissie laat actiepunt 19-18 en 20-05 staan. 

 



12 Wat verder ter tafel komt 

-  

 

 Afsluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:46 uur.  

 
 
 
 


