
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda commissie Middelen 10 juni 2020 
 

720879 

Voorlopig 
 
De voorzitter van de raadscommissie Middelen roept de leden van de raadscommissie Middelen op tot het 
houden van een openbare vergadering op woensdag 10 juni 2020 om 20.00 uur. De vergadering vindt 
plaats op digitale wijze en is live te volgen op de website: gemeentebestuur.heemstede.nl 
 
De voorlopige agenda luidt als volgt: portefeuillehouder 
 
 

1 Opening en vaststellen agenda commissie Middelen 10 juni 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 Begrotingswijziging 2020, concept begroting 2021, jaarrekening 
2019 en jaarverslag 2019 Omgevingsdienst IJmond 
De gemeente Heemstede is op 1 mei 2017 toegetreden tot de 
Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omgevingsdienst IJmond. In dit 
kader heeft het dagelijks bestuur van de GR Omgevingsdienst IJmond 
een begrotingswijziging 2020, een begroting 2021 en de jaarrekening 
2019 opgesteld. De gemeenteraad wordt voorgesteld als zienswijze 
aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst IJmond kenbaar te 
maken om akkoord te gaan met de begrotingswijziging 2020, de 
begroting 2021 en de jaarrekening 2019. Daarnaast wordt gevraagd 
kennis te nemen van de huidige indexering van de meerjarenraming 
2022–2025 en het jaarverslag 2019 van de Omgevingsdienst IJmond. 
Een zienswijze over de indexering voor de jaren 2022–2025 wordt bij 
vaststelling van de toekomstige begroting gegeven.  

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) 
 

 
Mulder 

 

5 Concept Stappenplan Transitievisie Warmte gemeente Heemstede  

In het Concept Stappenplan Transitievisie Warmte gemeente 
Heemstede is het proces uitgewerkt om te komen tot een gedragen 
Transitievisie Warmte. Het Stappenplan wordt voor zienswijze 
voorgelegd aan commissie Middelen. Na verwerking van de zienswijze 
kan het Stappenplan definitief gemaakt worden en als basis dienen 
voor het opstellen van de Transitievisie die uiterlijk eind 2021 gereed 
moet zijn.  
 

 

Struijf 

Overige punten 

6 Regionale energiestrategie  

 

7 Actiepuntenlijst   

 

8 Wat verder ter tafel komt 

 

 

 

 

4 Verduurzaming onroerend goedportefeuille (8 gebouwen) 

De gemeente staat voor een grote opgave voor het verduurzamen van 
het gemeentelijk onroerend goed. Verduurzaming van de gebouwen 
en de onroerend goedportefeuille dient ertoe te leiden dat het 
gemeentelijke onroerend goed in 2030 energieneutraal is. Hiertoe is in 
juni 2019 door de Raad een plan van aanpak vastgesteld (Visie en 
plan van aanpak verduurzaming gemeentelijk vastgoed). Vervolgens 
is een kader gegeven voor de afweging of onroerend goed 
noodzakelijk is of niet noodzakelijk is (Toekomst Heemsteedse 
onroerend goedportefeuille). Er is bij wijze van fasering voor gekozen 
om eerst het onroerend goed dat valt in de twee categorieën ‘wettelijk’ 
en ‘eigen gebruik’ uit te werken en door te lichten op 
duurzaamheidsmaatregelen. Voor deze 8 gebouwen is informatie 
opgehaald en verwerkt in een dashboard. Het gevulde dashboard 
wordt ingezet als sturingsinstrument voor de uitvoering van de 
maatregelen. Met een advies per gebouw is inzichtelijk gemaakt welke 
energetische maatregelen genomen moeten worden om tot het 
gewenste toekomstige energielabel te komen. Voor niet alle 8 
onderzochte gebouwen is energieneutraliteit te bereiken. Voor de 
gehele onroerend goedportefeuille is dat vooruitzicht er wel. 
Daarnaast leiden de voorgestelde maatregelen er toe dat er de nodige 
winst wordt behaald op het gebied van energiebesparing. De te 
nemen maatregelen vragen nog om een nadere uitwerking in de 
komende maanden. 


