
 
 
 
 
 
 
 
 

Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Middelen 

 
16 oktober 2019 

 
 
AANWEZIG: dhr. P.C. Keyser (HBB), dhr. E.J. de Valk (HBB), dhr. K.R. Kremer (HBB), dhr. M.B.H.J. Radix (VVD), mw. H.M.A. Hooij 
(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. N.F. Mulder (wethouder), dhr. R.H. Lubberts (Directeur) en dhr. A.W.M. Schumacher (Directeur).  
 
Afwezig: Mw. Timmer (VVD)  
 
VOORZITTER: mw. L.F. Jagtenberg (HBB) 
COMMISSIEGRIFFIER: dhr F.B. Wilschut  

 
 

1 Vaststellen agenda commissie Middelen 16 oktober 2019 

Mw. Timmer (VVD) heeft zich afgemeld en wordt vervangen door dhr. Radix (VVD).  

Dhr. Radix stelt voor om agendapunt 5 ‘Kader voor de ambtelijke samenwerking Heemstede-
Bloemendaal’ van de agenda af te halen en op een later moment te bespreken, nadat het 
gesprek met de raad van Bloemendaal heeft plaatsgevonden en het rapport van de 
rekenkamercommissie er is. De commissie neemt het voorstel van dhr. Radix over. 

De voorzitter stelt de gewijzigde agenda vast. 

 

2 Spreekrecht inwoners  

Er hebben zich geen inwoners gemeld.  

 

3 Najaarsnota 2019 

Toezegging: Het college zegt naar aanleiding van technische vragen van de VVD toe om het 
overzicht van maatregelen uit de winkelvisie die reeds zijn uitgevoerd (incl. geraamde plus 
definitieve kosten) en een overzicht van maatregelen die nog niet zijn uitgevoerd (inclusief 
openstaand budget) te delen met de raad.  

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de najaarsnota 2019 als hamerstuk 
te agenderen.  

 

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

Conclusie voorzitter: Het onderwerp is klaar voor verdere behandeling in de begrotingsraad 
van 8 november 2019.  

 

5 Kader voor de ambtelijke samenwerking Heemstede – Bloemendaal 

De commissie heeft bij het vaststellen van de agenda besloten om dit onderwerp van de agenda af te halen.  

 



6 Nota reserves en voorzieningen - weerstandsvermogen 2019 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de nota reserves en voorzieningen 
– weerstandsvermogen 2019 als hamerstuk te agenderen als de besluitpunten g en h uit 
het raadsbesluit zijn gehaald.  

 

7 Motie ‘Groene leges’ 

Conclusie voorzitter: De commissie kan de uitwerking van het college volgen en vindt dat de 
motie is afgehandeld. De commissie geeft het college mee om de Rijkssubsidie actief 
onder de aandacht te brengen van inwoners.  

 

8 Regionale energiestrategie 

 

9 Actiepuntenlijst commissie Middelen oktober 

Dhr. De Zeeuw vraagt naar actiepunt 19-09 over het brandgevaar Groenendaalse Bos.  
Dhr. Radix vraagt naar het actiepunt 19-07 over het evenementenbeleid.  

Conclusie voorzitter: De actiepuntenlijst is afgedaan zoals voorgesteld. 

 

10 Wat verder ter tafel komt 

Dhr. Radix vraagt naar de nota duurzaamheid. 
Dhr. De Zeeuw vraagt naar de ‘kanbepaling’ in de APV over vuurwerk. 

 

11 Afsluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:02.  

 
 
 


