
 
 
 
 
 
 
 
 

Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Middelen 

 
11 september 2019 

 
 
AANWEZIG: dhr. P.C. Keyser (HBB), dhr. E.J. de Valk (HBB), dhr. K.R. Kremer (HBB), mw. H.M.A. Hooij (VVD), mw. R.M. Timmer 
(VVD), dhr. A.P.A.F. Rocourt (D66), dhr. E. de Zeeuw (GL), dhr. O.J. Boeder (CDA), mw. R.N. Pameijer (PvdA), mw. A.C. Nienhuis 
(burgemeester), mw. A.P. van der Have (wethouder), mw. N.F. Mulder (wethouder), dhr. R.H. Lubberts (Directeur) en dhr. A.W.M. 
Schumacher (Directeur).  
 
VOORZITTER: mw. A.M.C.E. Stam 
COMMISSIEGRIFFIER: dhr. F.B. Wilschut  

 

1 Opening en vaststellen agenda commissie Middelen 11 september 2019 

Mw. de Wit (CDA) heeft zich afgemeld en wordt vervangen door dhr. Boeder (CDA). 
Mw. Hooij (VVD) gaat vanaf deze vergadering dhr. Radix (VVD) vervangen in de commissie 
Middelen.  

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  

 

2 Spreekrecht inwoners 

Er hebben zich geen insprekers gemeld.  

 

3 Startdocumenten Deel Regionale Energiestrategie (DeelRES) IJmond en Zuid 
Kennemerland en Regionale Energiestrategie (RES) Noord Holland Zuid  

Toezegging: Het college zegt toe de ‘foto’ van het huidige energieverbruik in onze regio te delen 

met de raad.  

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de startdocumenten Deel 
Regionale Energiestrategie (DeelRES) IJmond en Zuid Kennemerland en Regionale 
Energiestrategie (RES) Noord Holland Zuid als bespreekstuk te agenderen. De volgende 
thema’s meegegeven: 

 Moment betrekken van inwoners 

 Voorbehoud klimaatakkoord 
 

4 Verordening Rekenkamer en vergoedingen 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de Verordening Rekenkamer en 
vergoedingen als hamerstuk te agenderen. Het raadsvoorstel en de verordening liggen 
klaar voor de raad op het moment dat er meer duidelijk is over de overgangsdatum van 
rekenkamercommissie naar de rekenkamer.  

 

5 Aanvraag tot aanwijzing Stichting Lokale Omroep Haarlem (Haarlem 105 RTV) als lokale 
publieke media-instelling voor Heemstede en Haarlem  

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de aanvraag tot wijziging Stichting 
Lokale Omroep Haarlem (Haarlem 105 RTV) als lokale publieke media-instelling voor 
Heemstede en Haarlem als hamerstuk te agenderen.  



 

6 Uitwerking motie financieel dashboard 

Conclusie voorzitter: De commissie is positief over de uitwerking van de motie financieel 
dashboard. De commissie geeft het college mee om de onttrekkingen aan de reserves en 
voorzieningen ook op te nemen in het dashboard. 

 

7 Verantwoording 2018, Werkplan en Begroting 2020 Metropoolregio Amsterdam (MRA) 

Conclusie voorzitter: De commissie geeft een positieve zienswijze over de kanttekeningen 
die het college plaats bij de verantwoording 2018 en het werkplan en de begroting 2020 
van de MRA. De commissie benadrukt om kritisch te blijven op de financiën van de MRA. 
De commissie wil, in lijn met de evaluatie van de MRA, meer focus en meer resultaat. Om 
deze doelen te halen is het nodig om op zoek te gaan naar een passende governance-
structuur.  

 

8 7de voortgangsrapportage ambtelijke samenwerking Bloemendaal en Heemstede  

Conclusie voorzitter: Het onderwerp is voldoende besproken. De voortgangsrapportage 
wordt betrokken bij de bespreking van de vaststelling kader uitgangspuntennotitie 
ambtelijke samenwerking Heemstede- Bloemendaal in oktober.  

 

9 Cofinancieringsovereenkomst met ProRail uitbreiding fietsenstalling station Heemstede-
Aerdenhout 

Conclusie voorzitter: Het onderwerp is voldoende besproken.  

 

10 Regionale energiestrategie 

Conclusie voorzitter: De regionale energiestrategie is besproken bij agendapunt 3. Er zijn 
geen aanvullende vragen of mededelingen.  

 

11 Lange termijn planning 

Wethouder Van der Have geeft aan dat met de uitwerking van de motie Ja-Ja sticker wordt 
gewacht op een rechtszaak hierover. De planning zal daarom worden aangepast.  

Wethouder Mulder geeft aan dat het projectplan Nota Duurzaamheid 2020-2024 voor de 
commissie van oktober verwacht kan worden. Het voorstel over de Haven komt ook weer op de 
planning.  

 

12 Actiepuntenlijst 

De actiepuntenlijst is afgedaan zoals voorgesteld.  

 

13 Wat verder ter tafel komt 

 

14 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:30. 

 


