
Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Middelen

12 februari 2020

AANWEZIG: dhr. P.C. Keyser (HBB), dhr. E.J. de Valk (HBB), dhr. K.R. Kremer (HBB), dhr. M.B.H.J. Radix (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), mw. A.C. 
Nienhuis (burgemeester), dhr. J.F. Struijf (wethouder), dhr. A.W.M. Schumacher (Domeinmanager Ruimte.), mw. M. Middendorp 
(Ruimtelijke beleid), C. Stratmann (Ruimtelijk beleid). 

AFWEZIG: mw. H.M.A. Hooij (VVD)

VOORZITTER: mw. A.M.C.E. Stam
COMMISSIEGRIFFIER: mw. E.B. C. van der Hoek 

1 Agenda commissie Middelen 12 februari 2020

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2 Spreekrecht inwoners

Er zijn geen insprekers.

3 Normenkader 2019 controle jaarrekening 2019 (B)

Conclusie van de voorzitter: De commissie is akkoord met het normenkader 2019 voor de 
accountcontrole van de jaarrekening van 2019.

4 Concept nota  Duurzaam Heemstede 2020 – 2024 (B)

Conclusie van de voorzitter: De commissie is tevreden met de ambities die in de conceptnota zijn 
weergegeven. Voor wat betreft GroenLinks kan het nog ambitieuzer.
De commissie mist in de nota de prioritering en het beoogd resultaat en stuurt aan op een 
uitvoeringsprogramma van 2 jaar.
De meerderheid van de commissie wil lef tonen, starten en niet te veel schrijven. VVD vraagt 
nadrukkelijk om een lange termijnvisie.

De commissie geeft verder diverse suggesties mee waaronder:
- Versneld invoeren ledverlichting voor straatverlichting (HBB en PvdA),
- Concretisering en communiceren van plannen richting inwoners (D66),
- De uitdraging van de voorbeeldfunctie van de gemeente en de communicatie hierover (VVD),
- Duurzame mobiliteit (CDA) en de invoering van milieuzones voor wat betreft verkeer (GroenLinks).

Toezegging wethouder Struijf: 
Het college onderzoekt of de nationale agenda laadinfrastructuur van invloed is op de 
gemeentelijke visie op laadpalen en informeert de commissie hierover.
Het college stuurt de commissie het procesplan voor het vaststellen van de transitievisie 
warmte. 



5 Concept evenementenbeleid (B)

De commissie geeft zijn zienswijze op de verwerking van de moties in het evenementenbeleid.

Conclusie van de voorzitter: De commissie is akkoord met de verwerking van een deel van 
opdracht uit de motie ‘Sta op statiegeld’, de motie ‘Een rookvrije generatie’ en de motie 
‘Openbare toiletten’ in het evenementenbeleid.

6 Uitvoering motie Evenementenweek (4 november 2016) (B)

Conclusie van de voorzitter: De commissie is akkoord met de uitvoering van de motie 
evenementenweek en doet de motie af.

7 Regionale energiestrategie

Wethouder Struijf informeert de commissie over de concept RES Amsterdam en over het verslag 
Lokaal Scenario Atelier RES. 

De commissie blikt terug op het Atelier in Heemstede en geeft de wethouder een aantal suggesties 
mee.

8 Actiepuntenlijst commissie Middelen 12 februari 2020

De actiepunten 20-04, Schulden van jongeren, 20-03, Bevindingen management letter, en 19-26 
informatievoorziening worden afgedaan.

9 Wat verder ter tafel komt

Dhr. Verrips informeert naar de geluidsoverlast bij het evenement Eats & Beats.

10 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 uur.


