
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda commissie Middelen 
 

720359 

Voorlopig 
 
De voorzitter van de raadscommissie Middelen roept de leden van de raadscommissie Middelen op tot het 
houden van een openbare vergadering op woensdag 11 maart 2020 om 20.00 uur in het Raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. 
 
De voorlopige agenda luidt als volgt: portefeuillehouder 
 
 

1 Opening en vaststellen agenda  

 

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. 

 

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) 
 

3 Verantwoording 2019 en Werkplan en globale Begroting 2021 
Metropoolregio Amsterdam (MRA) 
Heemstede neemt deel aan het samenwerkingsverband van de 
Metropoolregio Amsterdam (MRA). Conform de afspraken in het MRA 
Convenant zijn namens de MRA Regiegroep de MRA verantwoording 
2019 en het (concept-)MRA werkplan en begroting 2021 aangeboden 
aan de MRA partners met het verzoek een zienswijze op deze stukken 
te geven. 

Voorgesteld wordt in te stemmen met de voorgelegde Verantwoording 
2019 en het MRA Werkplan en Begroting 2021 en met de wijze waarop 
MRA Werkplan en Begroting voor 2020 en 2021 zich zouden moeten 
verhouden tot de nieuwe MRA Agenda 2.0. 

Nienhuis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

C-stukken 
(Dit zijn collegebesluiten die het college ter informatie aan de raad stuurt. De raad hoeft hierover niet te 
besluiten. Deze stukken worden alleen op verzoek van een raadslid geagendeerd.) 
 

4 Bedrijfsplan en begroting 2020 Gemeentebelastingen 
Kennemerland Zuid (GBKZ) 

De gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Kennemerland 
Zuid (GBKZ) stelt jaarlijks het bedrijfsplan en de begroting op. De 
stuurgroep GBKZ stelt o.g.v. artikel 3 jo. artikel 8 van de regeling het 
bedrijfsplan en de begroting vast. Vervolgens wordt het bedrijfsplan en 
de begroting ter kennisname naar de deelnemende gemeenten 
gestuurd.  
 
De fractie van D66 heeft gevraagd om agendering met de volgende 
vraag: “In het stuk wordt gemeld dat de GRIT outsourcing naar OGD 
grote risico’s met zich mee brengen ‘in deze tijd van het jaar’.  

 Waarom alleen nu? 

 Welke risico’s en welk effect kan dat hebben op onze gemeente 
financiën?  

 Welke risico’s beperkende maatregelen worden / zijn 
genomen?” 

Struijf 

Overige punten 
 

5 Ambtelijke samenwerking - verkenning  

 

6 Regionale energiestrategie  

 

7 Actiepuntenlijst   

 

8 Wat verder ter tafel komt  

 
 
 
 


