
 
 
 
 
 
 
 
 

Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Middelen 

 
4 december 2019 

 
 
 
AANWEZIG: dhr. P.C. Keyser (HBB), dhr. E.J. de Valk (HBB), dhr. K.R. Kremer (HBB), dhr. A.M. Kramer (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) en mw. N.F. Mulder (wethouder). 
 
VOORZITTER: mw. L.F. Jagtenberg 
COMMISSIEGRIFFIER: dhr F.B. Wilschut  
 
 

1 Agenda commissie Middelen december 

Mw. Hooij (VVD) wordt vervangen door dhr. Kramer (VVD).  

Mw. Timmer (VVD) wil graag een extra punt aan de agenda toevoegen over de Stichting 
Huizenaanpak. De voorzitter stelt voor om dit te behandelen na agendapunt 9.  

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 

 

2 Spreekrecht inwoners 

Mw. Bontes heeft ingesproken over agendapunt 5 ‘Verblijfsaccommodatiebeleid’.  

 

3 Belastingverordeningen 2020 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de belastingverordeningen 2020 
als hamerpunt te agenderen.  

 

4 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 

Toezegging: Het college zegt toe het antwoord dat naar het Buurt Comité Nova is gestuurd over 
de geluidsnorm ook aan de raad te zenden.  

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de wijziging Algemene Plaatselijke 
Verordening als bespreekpunt te agenderen. 

 



5 Verblijfsaccommodatiebeleid 

Mw. Bontes heeft ingesproken over dit agendapunt.  

Toezegging: Het college zegt toe de vraag van D66 over de brandveiligheidsregels in relatie tot 
de vermindering van Airbnb-locaties schriftelijk te beantwoorden.  

Conclusie voorzitter: De commissie geeft een positieve zienswijze over het concept 
verblijfsaccommodatiebeleid. De commissie geeft het college het volgende mee: 
- Vergunning op adresniveau 
- Geen onbeperkte termijn vergunning 
- Evaluatiemoment  

De commissie geeft geen steun aan een idee om de verblijfslocaties per wijk te beperken 
en is verdeeld over vergunningsvrije eerste vijf dagen.  

 

6 Concept-MRA Agenda 2.0 

 
Toezegging: Het college zegt toe de zin “de regio en met name de gemeente Haarlem heeft bij 
een groot aantal acties haar bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen en is zeker bereid dat bij 
een aantal lopende programma’s (Bouwen en Wonen, actie 1.1 en Klimaatadaptatie) voort te 
zetten dan wel nieuwe acties te omarmen” te verduidelijken en de motie Groene Oase in de 
wensen en opvattingen Heemstede over de MRA agenda te benoemen. 
 
Conclusie voorzitter: De commissie geeft een positieve zienswijze over de concept MRA 
Agenda 2.0 en de reactie (wensen en opvattingen) die het college heeft gemaakt.  

 

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

Conclusie voorzitter: De commissie bedankt de Rekenkamercommissies voor het heldere 
rapport. Een van de raadsleden van de Rekenkamercommissie Heemstede zal een 
raadsvoorstel maken waarin de aanbevelingen uit het rapport worden overgenomen met 
een voorstel voor een evaluatiemoment.  

 

8 Visie op Informatievoorziening 2020-2024 

Toezegging: Het college zegt toe twee jaarlijks in de P&C cyclus over de voortgang van de visie 
op informatievoorziening te rapporteren. Het college komt terug met een voorstel voor de vorm 
van deze voortgangsrapportage.  

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de visie op informatievoorziening 
2020-2024 als bespreekpunt te agenderen.  

 



9 Kader voor de ambtelijke samenwerking Heemstede – Bloemendaal 

Mw. de Wit (CDA) doet een ordevoorstel om het kader voor de ambtelijke samenwerking 
Heemstede-Bloemendaal aan te houden tot na het gesprek met de raad van Bloemendaal. De 
meerderheid van de commissie (CDA, HBB, VVD en D66) is voor dit ordevoorstel. PvdA en 
GroenLinks zijn tegen.  

Besloten wordt om wel de al ingediende vragen van de VVD en GroenLinks mondeling in de 
commissie te behandelen.  

Conclusie voorzitter: De commissie houdt het kader voor de ambtelijke samenwerking 
Heemstede – Bloemendaal (A/B-stuk) aan tot na het gesprek met de raad van 
Bloemendaal.  

 

10 Regionale energiestrategie  

Conclusie voorzitter: De commissie heeft het vaste agendapunt Regionale energiestrategie 
voldoende besproken.  

 

13 Stichting Huizenaanpak 

Conclusie voorzitter: De aanvullende vragen over de Stichting Huizenaanpak worden 
schriftelijk beantwoord.  

 

11 Actiepuntenlijst commissie Middelen december  

Conclusie voorzitter: De actiepunten 18-20, 19-07, 19-20 en 19-21 zijn afgedaan en worden 
van de actiepuntenlijst gehaald.  

 

12 Wat verder ter tafel komt 

Dhr. Rocourt vraagt naar de verbetering van de kruising Camplaan – Heemsteedse Dreef.  

 

15 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 0:07.  

 
 
 


