
ACTIEPUNTENLIJST COMMISSIE MIDDELEN

BEHANDELEN IN de commissie van NOVEMBER

Nr. en 
vraagsteller

Onderwerp Actie door Ingebracht Planning Afgedaan

18-12
Dhr. 
Nieuwland 
(D66)

Het college informeert de commissie 
schriftelijk over het uitvallen van de 
straatverlichting in het dorp.
mondeling toegelicht in cie. December

Het college bericht de commissie over 
de planning van de renovatie van de 
straatverlichting. 

Brief van de netbeheerder volgt. 

College 12-09-2018

16-01-2019

December Collegebericht 
10-01-2019

Collegebericht 
190524 (zie 
actueel MID 
190612) 

19-07
Commissie Evenementenbeleid: het college zegt 

toe na de zomer terug te komen met 
de eerste resultaten van het opstellen 
van het Evenementenbeleid met 
daarbij een concrete planning. 

Mulder 03-04-2019 Na de zomer Op lange 
termijnplanning
Q1

Voorstel:
AFDOEN

19-09
Dhr. de 
Zeeuw (GL)

Brandgevaar Groenendaalse Bos: 
het college zegt informatie toe over 
mogelijke preventieve maatregelen 
voor het brandgevaar in het 
Groenendaalse Bos. 

Nienhuis 18-04-2019 Collegebericht
19 114
ontvangen

Voorstel:
AFDOEN

BEHANDELEN NA de commissie van NOVEMBER

Nr. en 
vraagsteller

Onderwerp Actie door Ingebracht Planning Afgedaan

18-16
Commissie Het college koppelt via het 

vrijdagbericht terug of er in december 
een voorstel kan liggen voor de 
spelregels en kaders voor de 
budgetten voor nieuwe initiatieven.

13/12/18 Het college stuurt de 
commissie een tijdspad om te komen 
tot een voorstel over de spelregels en 
kaders voor de budgetten voor 
nieuwe initiatieven.

16/01/19 Het college komt in de 
commissie van maart met de 
spelregels initiatievenbudget. 

13/03/19 Het college zegt toe dat zij 
onderzoekt of het mogelijk is om ook de 
jaarlijkse uitvoeringskosten van het 

Van der 
Have

14-11-2018

13-12-2018

16-01-2019

13-03-2019

Maart 2019

Verstuurd met 
het vrijdag-
bericht van 16-
11-2018

Collegebericht 
11-01-2019

A-stuk cie. 
Middelen maart



ACTIEPUNTENLIJST COMMISSIE MIDDELEN

model ‘Ede Doet’ binnen de 200.000 
euro gefinancierd kan worden. De 
wethouder komt terug met de 
financiële kaders en spelregels. 

18-20
Commissie De commissie overlegt met de RKC 

over de mogelijkheden een onderzoek 
te doen naar trajecten van 
aanbesteding.

31/01/19 Rekenkamercommissie start 
een onderzoek samen met de 
rekenkamer van Bloemendaal naar ICT. 
Een Rekenkamer is in oprichting. 

Commissie

Raad

13-12-2018

31-01-2019

19-02
Dhr. Rocourt 
(D66) 
 

Het college informeert de raad over de 
gelijke behandeling van scholen met 
betrekking tot de financiering van 
zonnepanelen. 

Van der 
Have

13-02-2019

19-17 
Mw. Hooij 
(VVD) 

Najaarsnota 2019: het college zegt toe 
om het overzicht van maatregelen uit 
de winkelvisie die reeds zijn uitgevoerd 
(inclusief geraamde plus definitieve 
kosten) en een overzicht van 
maatregelen die nog niet zijn uitgevoerd 
(inclusief openstaand budget) te delen 
met de raad. 

Mulder 16-10-2019

19-18 
Mw. Stam 
(VVD) 

Aanbesteding gemeentelijke 
pagina’s in lokale krant: Zou een 
andere lokale krant ook kans kunnen 
maken op de aanbesteding van 
gemeentelijke pagina’s (die nu in de 
Heemstede staan)? Het college zegt 
toe schriftelijk te antwoorden op deze 
vraag

Van der 
Have

31-10-2019

19-19
Dhr. Keyser 
(HBB)

Glasvezel in Heemstede: het college 
zegt een notitie toe over glasvezel in 
Heemstede. 

Van der 
Have

31-10-2019


