Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Middelen
10 juni 2020

AANWEZIG: dhr. P.C. Keyser (HBB), dhr. E.J. de Valk (HBB), dhr. K.R. Kremer (HBB), mw. J.C. Brouwers-Oosterbaan (VVD), mw. R.M.
Timmer (VVD), dhr. A.P.A.F. Rocourt (D66), dhr. B. Verrips (GL), mw. S.A. de Wit- van der Linden (CDA), mw. R.N. Pameijer (PvdA),
dhr. J.F. Struijf (wethouder) en mw. N.F. Mulder (wethouder)
VOORZITTER: mw. A.M.C.E. Stam
COMMISSIEGRIFFIER: dhr F.B. Wilschut

1

Opening en vaststellen agenda commissie Middelen 10 juni 2020
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

2

Spreekrecht inwoners
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3

Begrotingswijziging 2020, concept begroting 2021, jaarrekening 2019 en jaarverslag 2019
Omgevingsdienst IJmond
Toezegging: Het college zegt toe de commissie op te hoogte te houden over toekomstige
ontwikkelingen die betrekking hebben op de OD IJmond en waar kosten aan verbonden zijn.
Conclusie voorzitter: de commissie adviseert de raad om de begrotingswijziging 2020,
concept begroting 2021, jaarrekening 2019 en jaarverslag 2019 Omgevingsdienst IJmond
als hamerstuk te agenderen.

4

Adviesrapportage verduurzaming onroerend goedportefeuille (8 gebouwen)
Toezegging: Het college zegt toe in twee weken een tijdlijn naar de commissie te sturen.
Toezegging: Het college zegt toe voor september te komen met de notitie (AP 20-01) zodat de
commissie daarover kan discussiëren in september.
Conclusie voorzitter: Voor de commissie is deze adviesrapportage een eerste stap. Er zijn
twijfels geuit over de keuzes en de financiering die er aan vast zit. De commissie verwacht
een bredere discussie in september te voeren o.a. over het tafelzilver en over wat
strategisch is en wat niet. De commissie wil de stap van financiering knippen in: wat wel,
dat betrekken in de begroting en tempo maken en wat niet of twijfel daar over nadenken en
discussiëren.

Mw. De Wit- van der Linden (CDA) verlaat na afronding van dit agendapunt om 21:55 uur de vergadering.

5

Concept Stappenplan Transitievisie Warmte gemeente Heemstede
Toezegging: Het college zegt toe een open uitnodiging te doen aan inwoners om aan te sluiten
bij de verschillende stappen in de verkennende fase om te komen tot een transitievisie warmte.
Conclusie voorzitter: De meerderheid van de commissie is blij met het stappenplan en wil
snel aan de slag. De VVD is teleurgesteld omdat de partij al meer inhoud en richting had
verwacht. De VVD en D66 geven aan inwoners van het begin te willen betrekken bij het
stappenplan, hierover is een toezegging gedaan.

6

Regionale energiestrategie
Dhr. Rocourt (D66) vraagt naar de technische webinar op 16 juni 2020 over de RES.
Conclusie voorzitter: Dit onderwerp is voldoende besproken.

7

Actiepuntenlijst commissie Middelen juni
De actiepunten 20-04 transitievisie warmte en 20-06 Ganzenjacht worden afgedaan.

8

Wat verder ter tafel komt

9

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:58.

