
 
 

Agenda commissie Middelen 
 

719205 

Voorlopig 
 
De voorzitter van de raadscommissie Middelen roept de leden van de raadscommissie Middelen op tot het 
houden van een openbare vergadering op woensdag 4 december 2019 om 20.00 uur in het Raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1 te Heemstede. 
 
De voorlopige agenda luidt als volgt: portefeuillehouder 
 
 

1 Agenda commissie Middelen december  

 

2 Spreekrecht inwoners 
Er bestaat voor inwoners de gelegenheid het woord te voeren over alle 
tot het werkterrein van de commissie behorende onderwerpen.  

 

 

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

 

3 Vaststellen belastingverordeningen 2020 

Jaarlijks stelt de raad de gemeentelijke belastingverordeningen vast. De 
tarieven voor 2020 zijn conform de door de raad vastgestelde begroting 
2020. 

Mulder 

 

4 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 

Ieder jaar wordt de Algemene Plaatselijke Verordening geactualiseerd.  

Nienhuis 

 

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) 

 

5 Verblijfsaccommodatiebeleid 

Heemstede hecht waarde aan een prettig woon- en leefklimaat. Naar 

verwachting neemt het toerisme en daarmee ook de particuliere 

vakantieverhuur in de regio de komende jaren toe. Om een goede 

balans tussen wonen en leven en recreatief overnachten te bewaren, 

stelt Heemstede daarom net als gemeenten in de regio 

verblijfsaccommodatiebeleid op.  

Mulder 

 

6 Concept-MRA Agenda 2.0 

Van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is de concept-MRA Agenda 
2.0 ontvangen. Hierin zijn de doelen en ambities van de MRA voor de 
periode 2020-2024 vastgelegd. Tot en met 27 december 2019 kunnen 
wensen en opvattingen over de MRA Agenda worden ingediend. 

Nienhuis 

 



Overige punten 
 

7 Rapport Rekenkamercommissies - Evaluatie van de samenwerking 
tussen Bloemendaal en Heemstede op het gebied van 
automatisering en informatisering. 

De rekenkamercommissies van Bloemendaal en Heemstede hebben 
een gezamenlijk onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen de 
gemeenten Bloemendaal en Heemstede op het gebied van de 
automatisering en de informatisering. Het is aan de raad om te oordelen 
of de aanbevelingen uit het rapport worden overgenomen. 

 

 

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

 

8 Visie op Informatievoorziening 2020-2024 

Er komen veel ontwikkelingen op de gemeente af die invloed hebben 
op de informatievoorziening. Dit betreft zowel maatschappelijke, 
technologische ontwikkelingen als wet- en regelgeving en landelijke 
programma's. Deze ontwikkelingen zijn vertaald in de visie op 
informatievoorziening 2020-2024.  

Nienhuis 

 

9 Kader voor de ambtelijke samenwerking Heemstede - Bloemendaal 

De gemeente Heemstede is een zelfstandige gemeente en wil dat 
blijven. De gemeente werkt bestuurlijk samen met diverse andere 
gemeenten en overheden op verschillende terreinen omdat (brede) 
regionale samenwerking onontbeerlijk is voor een optimale 
dienstverlening aan inwoners en bestuurskracht als zelfstandige 
gemeente. De ambtelijke samenwerking met de gemeente 
Bloemendaal op het terrein van bedrijfsvoering draagt ook bij aan die 
doelstelling. Deze ambtelijke samenwerking is afgelopen jaren 
organisch tot stand gekomen en praktisch van aard. Om deze 
samenwerking af te bakenen is een kader opgesteld, mede op basis 
van de zienswijzen van de beide Raden.  

Nienhuis 

Overige punten 
 

10 Regionale energiestrategie   

 

11 Actiepuntenlijst   

 

12 Wat verder ter tafel komt  

 
 
 


