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Vaststellen agenda commissie Middelen 13 januari 2016

kenmerk: 665917 onderwerp: Vaststellen agenda commissie Middelen 13 januari 2016

Spreekrecht burgers

Voortgang ambtelijke samenwerking Bloemendaal en Heemstede

Bijlagen

kenmerk: 662518 onderwerp: 12CM-Voortgang ambtelijke samenwerking Bloemendaal en Heemstede; vierde rapportage1.

01AM-Vaststelling Verordening commissie bezwaarschriften (deregulering)

Bijlagen

kenmerk: 661586 onderwerp: Verordening commissie bezwaarschriften nieuw1.
kenmerk: 662136 onderwerp: Verordening commissie bezwaarschriften met wijzigen bijgehouden2.

Toon gehele stuk 

Samenvatting

De Raad heeft eind 2014 verzocht te onderzoeken of de gemeentelijke regelgeving vereenvoudigd kan worden. De Verordening commissie
bezwaarschriften is aan de hand van de "Checklist deregulering" beoordeeld en geactualiseerd.

Besluit B & W

BESLUIT BURGEMEESTER
De Verordening commissie bezwaarschriften vast te stellen, voor zover het betreft de behandeling van bezwaarschriften tegen
burgemeestersbesluiten.

BESLUIT B&W
1.    De Verordening commissie bezwaarschriften vast te stellen, voor zover het betreft de behandeling van bezwaarschriften tegen
collegebesluiten;
2.    De raad voor te stellen de Verordening commissie bezwaarschriften vast te stellen, voor zover het betreft de behandeling van
bezwaarschriften tegen raadsbesluiten;
3.    Dit besluit voor te leggen aan de commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).

Resultaat Commissie

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld tot de commissie Middelen van januari 2016.

Concept besluit Raad

de Verordening commissie bezwaarschriften vast te stellen, voor zover het betreft de behandeling van bezwaarschriften tegen
raadsbesluiten.

01BM-Normenkader 2015 voor de controle van de jaarrekening 2015

Bijlagen

kenmerk: 662635 onderwerp: Normenkader 20151.
kenmerk: 610735 onderwerp: 12AM-Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2013 t/m 2015 gemeente Heemstede2.
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http://www.heemstede.nl/nc/politiek-en-organisatie/vergaderstukken/bladeren/ris_action/index/ris_controller/Vergadering/vergaderklasse/4/?tx_ncgovverseonris_webviews[year]=2016&cHash=478947321392ea3291652c368f08541c
http://www.heemstede.nl/nc/politiek-en-organisatie/vergaderstukken/bladeren/ris_action/index/ris_controller/Vergadering/vergaderklasse/4/
http://www.heemstede.nl/fileadmin/RIS/bijlagen/893bc4d6-3144-443d-ac9b-0fe178a7aa65.docx
http://www.heemstede.nl/fileadmin/RIS/bijlagen/fbf4c3ca-448b-4cd0-a39b-505fc1d343a8.docx
http://www.heemstede.nl/fileadmin/RIS/bijlagen/d4d30784-3723-47ca-864d-437e71e0779d.docx
http://www.heemstede.nl/fileadmin/RIS/bijlagen/e09ed7f7-78cb-4742-97e4-ea072eb08a49.docx
http://www.heemstede.nl/fileadmin/RIS/bijlagen/085b6c9d-e663-4796-b861-5c18e37d5100.docx
http://www.heemstede.nl/fileadmin/RIS/bijlagen/72261287-9178-4262-b646-f1100589a07e.xlsx
http://www.heemstede.nl/fileadmin/RIS/bijlagen/3cf4bb52-bc4f-461e-a7cf-125a5ea13d54.pdf
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Toon gehele stuk 

Samenvatting

Voor de accountantscontrole van de jaarrekening stelt het college ieder jaar het normenkader vast. De wijzigingen in het normenkader
2015 betreffen de relevante regelgeving die gedurende 2015 gewijzigd of nieuw zijn vastgesteld door het college en/of de gemeenteraad.
De commissie Middelen wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze over het normenkader 2015 kenbaar te maken (B-stuk). Op deze
wijze wordt de raad, door tussenkomst van de commissie Middelen, in de gelegenheid gesteld het normenkader aan te vullen.

Besluit B & W

1. Het normenkader 2015 vast te stellen;
2. Het besluit voor te leggen aan de commissie Middelen om haar zienswijzen kenbaar te maken (B-stuk).

01CM-Bevindingen managementletter interimcontrole 2015.

Bijlagen

kenmerk: 660788 onderwerp: Managementletter interimcontrole 20151.

Toon gehele stuk 

Samenvatting

Als voorloper op de controle van de jaarrekening 2015 voert de accountant tussentijds een interimcontrole uit. In een managementletter
worden de tussentijdse bevindingen daarvan gerapporteerd. Het college geeft een reactie hierop. De managementletter en de reactie van
het college worden ter kennisname naar de raad gestuurd (commissie Middelen). Tevens worden deze stukken besproken in de
auditcommissie van 26 november a.s.

Besluit B & W

1. Kennis te nemen van de managementletter 2015;
2. Akkoord te gaan met de reactie op de adviezen in de managementletter 2015;
3. De reactie ter kennisname te brengen van de commissie Middelen (C-stuk).

Actiepuntenlijst

Bijlagen

kenmerk: 666405 onderwerp: AP 15-22 fiets met ketting aan hek afdoening toezegging1.
kenmerk: 666406 onderwerp: AP 15-24 Treasurystatuut solvabiliteit afdoening toezegging2.
kenmerk: 666404 onderwerp: AP 15-21 verbod op gasballonnen afdoening toezegging3.
kenmerk: 668447 onderwerp: AP 15-11 berekening restafval najaarsnota 20154.
kenmerk: 668446 onderwerp: AP 15-19 mogelijke negatieve effecten Airbnb5.

kenmerk: 665916 onderwerp: Actiepuntenlijst

Wat verder ter tafel komt
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http://www.heemstede.nl/fileadmin/RIS/bijlagen/7a79d28a-aeeb-4f59-b655-0d70fbc4591d.doc
http://www.heemstede.nl/fileadmin/RIS/bijlagen/3a42a68f-8f36-4764-a9e6-f03b870ae8a3.pdf
http://www.heemstede.nl/fileadmin/RIS/bijlagen/761dc076-7ea5-4916-b4ea-621a26aa2c5e.docx
http://www.heemstede.nl/fileadmin/RIS/bijlagen/156fe96d-7866-4fd9-afdb-06216f3e8f53.pdf
http://www.heemstede.nl/fileadmin/RIS/bijlagen/01ca5776-70dd-4294-998f-486b23bd811e.pdf
http://www.heemstede.nl/fileadmin/RIS/bijlagen/3f7b1576-6b3a-4ea7-bca9-ff063aecc600.pdf
http://www.heemstede.nl/fileadmin/RIS/bijlagen/eb82b072-e4dc-4766-94e9-458c4301bfd5.pdf
http://www.heemstede.nl/fileadmin/RIS/bijlagen/67684cbd-8f01-4ee4-985f-b4c3118e2252.pdf
http://www.heemstede.nl/fileadmin/RIS/bijlagen/340b14f2-9ca7-48ca-86e7-356a7b4d4741.doc

