
Agenda commissie Middelen

Voorlopig

De voorzitter van de raadscommissie Middelen roept de leden van de raadscommissie Middelen op tot het 
houden van een openbare vergadering op woensdag 9 september 2020 om 20.00 uur in het Raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1 te Heemstede.

De voorlopige agenda luidt als volgt: portefeuillehouder

1 Agenda commissie Middelen 9 september 2020

2 Spreekrecht inwoners
Er bestaat voor inwoners de gelegenheid het woord te voeren over alle 
tot het werkterrein van de commissie behorende onderwerpen. 
Inwoners 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 Concept Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid (RES 
NHZ)
Het college stemt in met de concept Regionale Energiestrategie Noord-
Holland Zuid (RES NHZ) en heeft in deze fase van het proces geen 
wensen en bedenkingen en stelt de raad voor om in te stemmen met 
het beschreven vervolgproces om te komen tot de RES 1.0 NHZ. Het 
proces van de RES draagt bij aan het behalen van de klimaatdoelen 
waaraan Heemstede zich heeft gecommitteerd. Daarnaast is een 
adequaat participatietraject uitgezet om alle belanghebbenden de 
gelegenheid te geven bij te dragen aan RES 1.0. NHZ. Na instemmen 
van de raad kunnen de zoeklocaties in Heemstede nader worden 
geconcretiseerd samen met relevante belanghebbenden.

4 Vaststellen privacybeleid
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verplicht de 
verwerkingsverantwoordelijke een privacybeleid vast te stellen. Met de 
vaststelling wordt voldaan aan art. 24 van de Avg en wordt eenduidig 
beleid gevoerd voor alle drie de bestuursorganen binnen de gemeente.
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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)

5 Werkplan en Begroting 2021 Metropoolregio Amsterdam (MRA)
Heemstede neemt deel aan het samenwerkingsverband van de 
Metropoolregio Amsterdam (MRA). Conform de afspraken in het MRA 
Convenant is namens de MRA Regiegroep het (concept-)MRA 
werkplan en begroting 2021 aangeboden aan de MRA partners met het 
verzoek een zienswijze op dit stuk te geven. Het werkplan past in het 
ingezette beleid en geeft uitvoering aan de MRA agenda
2020-2024. Daarnaast is rekening gehouden met de meest recente 
ontwikkelingen rondom Corona.

Overige punten

6 Gesprek over criteria ambtelijke samenwerking
Notitie van raadsleden wordt nagezonden. 

7 Regionale energiestrategie

8 Actiepuntenlijst

9 Wat verder ter tafel komt


