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AANWEZIG: Dhr. E. Albers (VVD), Dhr. W.O. Roeloffs (VVD), Dhr. C.G.T.F.J. Leenders (VVD),  Dhr. H.J.M. van Zon (D66), Dhr. E.H. 
van der Linden (D66), Dhr. W.M.M. Heeremans (CDA), Mw. M.J. Nelissen (PvdA), Dhr. R.M.F. Ates (HBB), Mw. H.H. van Vliet (GL), Mw. 
M.J.C. Heeremans (burgemeester), Dhr. P.H. van de Stadt (wethouder), Dhr. J. Botter (wethouder), Mw. C.D.M. Kuiper-Kuijpers 
(wethouder), Dhr. R. Lubberts (Directeur Publiekszaken en Bedrijfsvoering) en Dhr. A. Schumacher (Directeur Ruimte en Welzijn).  
 
VOORZITTER: H.M. Klaasen 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. M.J.M. Schrooten  

 
 
 

1 Vaststellen agenda commissievergadering 16 januari 2013 
 
De agenda wordt met één wijziging vastgesteld: agendapunt 7 ‘Rapport Rekenkamercommissie 
Heemstede’ zal vanwege de aanwezigheid van externe gasten als eerste worden behandeld.  

 

2 Spreekrecht burgers 
 

Er zijn geen insprekers 

  

7 Rapport rekenkamercommissie inzake onderzoek reserves en voorzieningen (B-stuk) 
 
De voorzitter concludeert dat de commissie complimenten maken over het rapport en de 
accountant. 

 

3 Normenkader 2012 voor de controle van de jaarrekening 2012 (B-stuk) 
 
De voorzitter concludeert dat alle partijen instemmen met het voorliggende voorstel. 

 

4 Managementletter bevindingen interim-controle 2012. (C-stuk) 
 
De voorzitter mw Nelissen geeft een korte toelichting. 
Toezegging: wethouder Kuiper zegt toe dat de IT Audit naar de commissie toegestuurd zal 
worden.Tevens zal een kort verslag over DigiD naar de commissie gaan. 

De voorzitter concudeert dat de Managementletter naar tevredenheid is behandeld.  

 



5 Bestuursrapportage 2012 VRK (C-stuk) 
 
kernvraag VVD 
1. Hoe gezond is de VRK, daar waar het de financiële toestand en de bedrijfsvoering betreft, volgens het College? 

2. Heeft het College (voldoende) vertrouwen in de verbetering van de gezondheid van de VRK in de komende jaren 
(2013-2014)?  

 
Toezegging Dhr Van Zon zal  een schriftelijke vraag stellen over veranderde wetgeving 
inzake de GGD. Wethouder Botter al deze beantwoorden. 

De voorzitter concludeert dat de vraag voldoende is beantwoord. 

 

6 Gebruik Microsoft Office continueren en nieuwe licenties aanschaffen (C-stuk) 
 
Kernvraag VVD 
1. het College stelt  –vrij vertaald- dat de veranderingen op ICY-gebied elkaar snel opvolgen. De vraag is dan of een 
horizon van ‘over zes jaar’niet wat ver is. 

2. Welke andere, kortere termijnen zijn mogelijk en wat heeft dat voor gevolgen voor de kosten van de 155 licenties. 
 
De voorzitter concludeert dat de vraag voldoende is beantwoord. 
 

 
 

8 Terugkoppeling uit de VRK 
 

Er is geen terugkoppeling omdat er  geen vergadering van het AB heeft plaatsgevonden.  

 

9 Actiepuntenlijst 
 
De burgemeester meldt inzake actiepunt 12-12 dat De Branding begin januari in bezwaar is 
gegaan. Het agentschap Telecom geeft de etherfrequentie af. De gemeente is in afwachting. 

 

10 Wat verder ter tafel komt 
 
Mw Nelissen informeert of er een evaluatie heeft plaatsgevonden van de gebeurtenissen in de 
Oudejaarsnacht. De burgemeester geeft antwoord. 

Wethouder Kuiper bespreekt met de commissie de mogelijke afschaffing van het BTW 
Compensatiefonds. 

De voorzitter sluit de vergadering om 21u53. 

 
 
 
 


