Lijst van conclusies en toezeggingen
Commissie Middelen
11 maart 2020

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

1

Opening en vaststellen agenda commissie Middelen 11 maart 2020
Dhr. Rocourt stelt voor om het agendapunt ‘ambtelijke samenwerking – verkenning’ van de
agenda af te halen i.v.m. de afronding van de voorbereiding.
De commissie stemt in met dit voorstel.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

2

Spreekrecht inwoners
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3

Verantwoording 2019 en Werkplan en globale Begroting 2021 Metropoolregio Amsterdam
(MRA)
Vanaf 20:11 is mw. de Wit- van der Linden (CDA) aanwezig.
Conclusie voorzitter: De commissie is positief en akkoord met de voorliggende zienswijze
vanuit Heemstede. Daarnaast zou de commissie meer inzicht krijgen in hoe invloed kan
worden verkregen in de regio. Een technische sessie wordt hiervoor gepland.

4

Bedrijfsplan en begroting 2020 Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ)
Conclusie voorzitter: voldoende besproken.

5

Ambtelijke samenwerking – verkenning
Dit agendapunt is bij de vaststelling van de agenda van de agenda afgehaald.

6

Regionale energiestrategie
Conclusie voorzitter: voldoende besproken.

7

Actiepuntenlijst commissie Middelen 11 maart 2020
Conclusie voorzitter: De actiepunten: 18-16 en 19-24 worden afgedaan. Actiepunten 19-22 en
20-05 blijven staan met een nieuwe tekst. Voor actiepunt 19-22 komt uiterlijk in december
2020 een stuk naar de raad over de laadinfrastructuur. Actiepunt 20-05 blijft staan om een
nieuwe stand van zaken te krijgen zodra die bekend is.

8

Wat verder ter tafel komt
Mw. de Wit vraagt naar het ophalen van karton/oud papier bij de winkeliers.
Dhr. Rocourt vraagt naar de vrijmarkt op Koningsdag.

9

Sluiting
De voorzitter sluit de agenda op 22:03.

