Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Middelen
13 november 2019

AANWEZIG: dhr. P.C. Keyser (HBB), dhr. E.J. de Valk (HBB), mw. L.F. Jagtenberg (HBB), mw. H.M.A. Hooij (VVD), mw. R.M. Timmer
(VVD), dhr. A.P.A.F. Rocourt (D66), dhr. E. de Zeeuw (GL), mw. S.A. de Wit- van der Linden (CDA), mw. R.N. Pameijer (PvdA), mw.
A.C. Nienhuis (burgemeester), mw. A.P. van der Have (wethouder), mw. N.F. Mulder (wethouder), mw. M. Middendorp
(beleidsmedewerker ruimtelijk beleid), dhr. M. Hin (beleidsmedewerker openbare ruimte), Dhr. A. Borg (afdelingshoofd bouw en
woningtoezicht), dhr. A.W.M. Schumacher (Directeur).
VOORZITTER: mw. A.M.C.E. Stam
COMMISSIEGRIFFIER: mw. E.B.C. van der Hoek

1

Agenda commissie Middelen 13 november 2019
Agendapunt 7, regionale energietransitie, wordt naar voren geschoven en behandeld na agendapunt 3.
Op verzoek van VVD wordt toegevoegd aan de agenda Samenwerking stichting Huizenaanpak.
Met deze wijzigingen wordt de agenda vastgesteld.

2

Spreekrecht inwoners
Dhr. Tomas Friedhoff en dhr. Reinoud Schotman hebben zich aangemeld als inspreker voor
agendapunt 7, regionale energietransitie.

7

Regionale energiestrategie
Dhr. Tomas Friedhoff en dhr. Reinoud Schotman spreken in.

Toezegging wethouder Mulder:
- Het college informeert de commissie schriftelijk over de overlegstructuren binnen de RES, de
samenstelling, expertise en de invloed van groepen die meedenken en de participatie van inwoners.
- Het college stuurt de commissie de stukken van de RES-bijeenkomst van 12 november jl. waaronder
de uitwerking van de drie scenario’s voor Heemstede.
- Het college gaat na of de foto over de opgave regionale energietransitie op gemeentelijk niveau
beschikbaar is en informeert de commissie hierover.
Conclusie van de voorzitter: voldoende besproken.
De commissie gaat in op het aanbod van wethouder Mulder om een bijeenkomst voor de raad te
organiseren over de Regionale Energietransitie in provincie Nood-Holland en wat dat betekent voor
Heemstede, voor de inwonersbijeenkomst op 21 januari a.s.
3

Archiefverordening Heemstede 2020 (A)
Conclusie van de voorzitter: Archiefverordening Heemstede 2020 gaat als hamerpunt naar de raad.

4

Motie "Leges lonen" (B)
Conclusie van de voorzitter: De commissie gaat akkoord met een verhoging van de bouwleges
naar 2,9 van de bouwsom en beschouwt de motie hiermee als afgedaan.
GroenLinks en PvdA geven de wethouder mee om bij herziening van de legesverordening kritisch te
kijken naar de verdeling van de lasten tussen de grote projecten en kleine particuliere aanvragen.

5

Lantaarnpaal als laadpaal (B)
Conclusie van de voorzitter: De commissie is van mening dat met het onderzoek lantaarnpaal als
laadpaal voldoende uitvoering is gegeven aan het amendement.
Toezegging wethouder Mulder: het college informeert de commissie
- over de verhouding tussen het aanbod en de vraag naar laadpalen in Heemstede rekening houdend
met de capaciteit van het netwerk,
- of het Heemsteedse beleid als basis kan dienen voor de gemeentelijke visie op de laadinfrastructuur
en de laadpalendiscussie meegenomen kan worden in het duurzame mobiliteitsvraagstuk.

6

Procesvoorstel beleid Duurzaam Heemstede 2020 – 2024 (C)
De antwoorden op de vooraf ingediende vragen worden schriftelijk toegezonden.
Conclusie van de voorzitter: voldoende besproken.

10 Samenwerking Stichting Huizenaanpak
VVD stuurt de wethouder de vragen over de samenwerking Stichting Huizenaanpak zodat deze
schriftelijk beantwoord kunnen worden.
8

Actiepuntenlijst commissie Middelen 13 november 2019
Actiepunt 18-12, renovatie straatverlichting wordt afgedaan. De netwerkbeheerder is begonnen.
Actiepunt 19-09, brandgevaar Groenendaalse bos, wordt afgedaan. De informatie is ontvangen.

9

Wat verder ter tafel komt
Dhr. Rocourt vraagt naar de benoeming van de leden van de nieuwe Rekenkamer Heemstede.

11 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.52 uur.

