
ACTIEPUNTENLIJST COMMISSIE MIDDELEN

BEHANDELEN IN de commissie van maart
Nr. en Onderwerp Actie door Ingebracht Planning Afgedaan

18-16
Commissie

Het college koppelt via het 
vrijdagbericht terug of er in december 
een voorstel kan liggen voor de 
spelregels en kaders voor de 
budgetten voor nieuwe initiatieven.

13/12/18 Het college stuurt de 
commissie een tijdspad om te komen 
tot een voorstel over de spelregels en 
kaders voor de budgetten voor 
nieuwe initiatieven.

16/01/19 Het college komt in de 
commissie van maart met de 
spelregels initiatievenbudget. 

13/03/19 Het college zegt toe dat zij 
onderzoekt of het mogelijk is om ook de 
jaarlijkse uitvoeringskosten van het 
model ‘Ede Doet’ binnen de 200.000 
euro gefinancierd kan worden. 

De wethouder komt terug met de 
financiële kaders en spelregels. 

Van der 
Have

14-11-2018

13-12-2018

16-01-2019

13-03-2019

Maart 2019

December 
2019

Verstuurd met 
het vrijdag-
bericht van 16-
11-2018

Collegebericht 
11-01-2019

A-stuk cie. 
Middelen maart

Commissie 
Samenleving 
3 december 
2019

Raad 27 februari 
2020

19-24
Dhr. Rocourt 
(D66)

Verblijfsaccommodatiebeleid: Het 
college zegt toe de vraag van D66 over 
de brandveiligheidsregels in relatie tot 
de vermindering van Airbnb-locaties 
schriftelijk te beantwoorden. 

Mulder 04-12-2019 Maart in BBV 
verwerking 
zienswijze 

BEHANDELEN NA de commissie van maart
Nr. en Onderwerp Actie door Ingebracht Planning Afgedaan

19-18 
Mw. Stam 
(VVD) 

Aanbesteding gemeentelijke 
pagina’s in lokale krant: Zou een 
andere lokale krant ook kans kunnen 
maken op de aanbesteding van 
gemeentelijke pagina’s (die nu in de 
Heemstede staan)? Het college zegt 
toe schriftelijk te antwoorden op deze 
vraag.

De commissie wil een gesprek hierover 
voeren.

In de agendacommissie is besloten te 
wachten met het gesprek totdat een 
besluit is genomen over de Ja-Ja 
sticker omdat dit effect heeft op 
gemeentelijke pagina’s in de lokale 
krant. 

Nienhuis

Agendacie. 

Agendacie.

31-10-2019

15-01-2020

29-01-2020

December AP 19-18 – Cie. 
Januari 2020



ACTIEPUNTENLIJST COMMISSIE MIDDELEN

19-22
Commissie

Mw. De Wit
(CDA)

Visie Laadinfrastructuur:
het college informeert de commissie 
over de verhouding tussen het aanbod 
en de vraag naar laadpalen in 
Heemstede rekening houdend met de 
capaciteit van het netwerk,
of het Heemsteedse beleid als basis 
kan dienen voor de gemeentelijke visie 
op de laadinfrastructuur en de 
laadpalendiscussie meegenomen kan 
worden in het duurzame 
mobiliteitsvraagstuk.

Het college onderzoekt of de nationale 
agenda laadinfrastructuur van invloed 
is op de gemeentelijke visie op 
laadpalen en informeert de commissie 
hierover.

Mulder

Struijf

13-11-2019

12-02-2020

Januari AP 19-22 / C-
stuk februari 

20-01 
Commissie

Toekomst Heemsteedse onroerend 
goedportefeuille: Het college zegt toe 
te komen met een uitgebreide notitie 
met daarin: 

- Een tijdslijn
- Een verduidelijking van het 

komende proces
- Een verduidelijking over de rol 

van de raad.

Daarnaast zegt het college toe om de 
raad te informeren als inwoners worden 
geïnformeerd over dit dossiers. 

Van der 
Have

15-01-2020

20-02 
Commissie Eneco: Het college zegt toe in april met 

een bespreeknotitie te komen: ‘Hoe om 
te gaan met de Eneco opbrengsten’. 

Struijf/Mulder 15-01-2020 April 

20-04
Mw. Timmer
(VVD)

Het college stuurt de commissie het 
procesplan voor het vaststellen van de 
transitievisie warmte.

Struijf 12-02-2020 Q2


