
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda commissie Middelen 
 

717677 

Voorlopig 
 
De voorzitter van de raadscommissie Middelen roept de leden van de raadscommissie Middelen op tot het 
houden van een openbare vergadering op woensdag 11 september 2019 om 20.00 uur in het Raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1 te Heemstede. 
 
De voorlopige agenda luidt als volgt: portefeuillehouder 
 
 

1 Opening en vaststellen agenda commissie Middelen 11 september 
2019 

 

 

2 Spreekrecht inwoners 
Er bestaat voor burgers de gelegenheid het woord te voeren over alle 
tot het werkterrein van de commissie behorende onderwerpen. Burgers 
die het woord willen voeren krijgen spreektijd waarna discussie met de 
commissie mogelijk is. Het moment van inspreken, de tijdsduur en de 
mogelijkheid van discussie worden bepaald door de voorzitter. 

 

 

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

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

Het Klimaatakkoord wordt rond de zomer van 2019 ondertekend. Dit is 
de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van 
Parijs (2015) met als einddoel 95% CO2 reductie in 2050. Voor het 
uitwerken en realiseren van deze nationale doelen hebben de 
overheden in het Interbestuurlijke Programma (februari 2018) 
afgesproken een meerjarige programmatische nationale aanpak met 
landsdekkende regionale energiestrategieën uit te werken, de RES.  
 
Om de RES op een goede wijze door te laten werken in het beleid voor 
de fysieke leefomgeving is bepaald dat startdocumenten bestuurlijk 
worden vastgesteld. Voor onze deelregio zijn dat het Plan van Aanpak 
DeelRES IJZK en de Startnotitie RES NHZ.  

N. Mulder 

 



 

 

4 Verordening Rekenkamer en vergoedingen 

Op 31 januari 2019 heeft de raad besloten een rekenkamer met externe 
leden in plaats van de huidige rekenkamercommissie met ook 
raadsleden. In de commissie Middelen van mei 2019 is een aantal 
uitgangspunten voor deze rekenkamer vastgelegd. Deze 
uitgangspunten zijn verwerkt in de ‘Verordening Rekenkamer 
Heemstede’. De raad wordt gevraagd om deze verordening vast te 
stellen.  
 
In de verordening wordt vastgelegd dat de leden van de rekenkamer 
een door de raad vastgestelde vergoeding per maand krijgen voor hun 
werkzaamheden. In dit raadsbesluit is daarom ter vaststelling ook 
opgenomen wat de vergoedingen zijn voor de leden van de 
rekenkamer. 

 

 

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

Stichting Lokale Omroep Haarlem (Haarlem 105 RTV) heeft bij het 
Commissariaat voor de Media (CvdM) een aanvraag tot aanwijzing als 
lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Heemstede en 
Haarlem ingediend. Alvorens het CvdM een beslissing neemt op deze 
aanvraag dient de gemeenteraad te adviseren over de aanvraag.  

 
A. 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) 
 

6 Uitwerking motie financieel dashboard 

In de begrotingsraad van november 2018 is de motie financieel 
dashboard aangenomen. Samen met de auditcommissie is deze motie 
uitgewerkt en wordt aan de raad aangeboden. 

N. Mulder 

 

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

Heemstede neemt deel aan het samenwerkingsverband van de 
Metropoolregio Amsterdam (MRA). Conform de afspraken in het MRA 
Convenant zijn namens de MRA Regiegroep de MRA Verantwoording 
2018, inclusief bestemmingsvoorstel, en het concept-MRA Werkplan en 
Begroting 2020 aangeboden aan de 35 MRA partners met het verzoek 
een zienswijze op deze stukken te geven.  

 

A. Nienhuis 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C-stukken 
(Dit zijn collegebesluiten die het college ter informatie aan de raad stuurt. De raad hoeft hierover niet te 
besluiten. Deze stukken worden alleen op verzoek van een raadslid geagendeerd.) 
 

8 7de voortgangsrapportage ambtelijke samenwerking Bloemendaal 
en Heemstede  

De gemeentesecretarissen doen verslag over de voortgang van de 
ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Heemstede en 
Bloemendaal over de periode december 2017 tot en met mei 2019. In 
deze periode is een pas op de plaats gemaakt met het nemen van 
nieuwe, formele stappen in de samenwerking. Dit in afwachting van een 
door de Raad vast te stellen kader voor de samenwerking Bloemendaal 
- Heemstede. Wel is met elkaar de visie op de organisatieontwikkeling 
verder ontwikkeld. Ook wordt gewerkt aan voorstellen voor een 
toekomstbestendige bedrijfsvoering.  
 
Vraag van de fractie van HBB: hoe moet de 7e voortgangsrapportage 
worden gezien in het licht van eerdere discussie in de raad t.a.v. de 
samenwerking en de wens vanuit de raad zoals besproken en die 
terugkerend geagendeerd zou worden in september. 

 
A. Nienhuis 

 

9 Cofinancieringsovereenkomst met ProRail uitbreiding 
fietsenstalling station Heemstede-Aerdenhout 

Er is een tekort aan fietsparkeerplekken op het station Heemstede-
Aerdenhout. De gemeente heeft een aanvraag gedaan bij het Rijk voor 
het verkrijgen van financiën om dit op te lossen. Deze bijdrage is eind 
2018 toegekend. ProRail beheert deze bijdrage en zal de uitbreiding in 
samenwerking met de gemeente Heemstede realiseren. Om het plan 
verder uit te werken en te realiseren is een 
cofinancieringsovereenkomst met ProRail opgesteld. In deze 
overeenkomst staan afspraken om het plan gezamenlijk verder uit te 
werken. De gemeentelijke bijdrage met inleg van middelen uit het 
regionale mobiliteitsfonds wordt nu uit het investeringsprogramma 
vrijgegeven. 
 
Vraag van de fractie van HBB: Waarom financiert de gemeente 
Bloemendaal niet mee? 
 
Vraag van de fractie van D66: Of en welke bijdrage er komt van de 
gemeenten Bloemendaal en Haarlem, en indien niet dan waarom niet, 
aangezien het toegenomen gebruik ook daar vandaan komt of gaat 
komen? Specifiek over Haarlem Zuid-West: waar zou de uitbreiding op 
maaiveld gevonden zou kunnen worden? 

N. Mulder 

 

Overige punten 
 

10 Regionale energiestrategie  

 

11 Lange termijn planning  

 

12 Actiepuntenlijst  

 

13 Wat verder ter tafel komt  

 


