
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda commissie Middelen 
 

718407 

Voorlopig 
 
De voorzitter van de raadscommissie Middelen roept de leden van de raadscommissie Middelen op tot het 
houden van een openbare vergadering op woensdag 16 oktober 2019 om 20.00 uur in het Raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1 te Heemstede. 
 
De voorlopige agenda luidt als volgt: portefeuillehouder 
 
 

1 Agenda commissie Middelen oktober   

 

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 Najaarsnota 2019 

De najaarsnota verstrekt inzicht in de financiële positie van het lopende 
begrotingsjaar 2019. De budgettaire begrotingsconsequenties die uit 
deze najaarsnota voortvloeien, opgesomd in de hoofdstukken 2 
(financiële mutaties 2019) en 3 (kredieten 2019) resulteren in een 
begrotingswijziging 2019. 

N. Mulder  

 

4 Programmabegroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023 en 
eerste begrotingswijziging 2020 

Dit voorstel heeft betrekking op de begroting 2020, inclusief de daarbij 
behorende meerjarenbegroting 2021-2023 en de eerste 
begrotingswijziging 2020. Jaarlijks stelt de gemeenteraad in november 
de gemeentelijke begroting vast met daarin een overzicht van 
inkomsten en uitgaven voor het komende jaar (lees 2020). 

N. Mulder 

 



 

 

5 Kader voor de ambtelijke samenwerking Heemstede - Bloemendaal 

De gemeente Heemstede is een zelfstandige gemeente en wil dat 
blijven. De gemeente werkt bestuurlijk samen met diverse andere 
gemeenten en overheden op verschillende terreinen omdat (brede) 
regionale samenwerking onontbeerlijk is voor een optimale 
dienstverlening aan inwoners en bestuurskracht als zelfstandige 
gemeente. De ambtelijke samenwerking met de gemeente 
Bloemendaal op het terrein van bedrijfsvoering draagt ook bij aan die 
doelstelling. Deze ambtelijke samenwerking is afgelopen jaren 
organisch tot stand gekomen en praktisch van aard. Om deze 
samenwerking af te bakenen is een kader opgesteld, mede op basis 
van de zienswijzen van de beide Raden. De huidige 
samenwerkingsovereenkomst is aangepast aan dit kader. Een concept 
daarvan is bijgevoegd. 

A. Nienhuis 

 

6 Nota reserves en voorzieningen - weerstandsvermogen 2019 

Periodiek worden de reserves en voorzieningen en de omvang van het 
benodigde weerstandsvermogen aan een herijking onderworpen. De 
resultaten hiervan worden in de vorm van een nota aan de raad 
gepresenteerd. Het doel van de nota is de raad uitgebreid te informeren 
over welke reserves en voorzieningen er zijn in Heemstede en er wordt 
ingegaan op de omvang van de reserves en voorzieningen en het doel 
waarvoor ze in het leven zijn geroepen. Daarnaast worden de risico's in 
Heemstede geïnventariseerd teneinde de benodigde 
weerstandscapaciteit te kunnen beoordelen. Op deze wijze ontstaat 
een integrale notitie reserves en voorzieningen - weerstandsvermogen 
2019. 

N. Mulder 

 

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) 
 

7 Motie "Groene leges" 

Conform de motie "Groene leges" is onderzocht of vrijstelling of 
verlaging van bouwleges leidt tot een verduurzaming van het 
Heemsteedse woningbestand. Het is van belang het woningbestand in 
Heemstede te verduurzamen en zo een bijdrage te leveren aan de 
klimaatdoelen van het klimaatakkoord en de inwoners hiertoe te 
stimuleren. Uit het onderzoek komt naar voren dat vrijstelling of 
verlaging van bouwleges niet het effectieve middel is om dit doel te 
bereiken. 

N. Mulder 

 

Overige punten 
 

8 Regionale energiestrategie  

 

9 Actiepuntenlijst   

 

10 Wat verder ter tafel komt  

 


