
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda commissie Middelen 
 

720098 

Voorlopig 
 
De voorzitter van de raadscommissie Middelen roept de leden van de raadscommissie Middelen op tot het 
houden van een openbare vergadering op woensdag 12 februari 2020 om 20.00 uur in het Raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1 te Heemstede. 
 
De voorlopige agenda luidt als volgt: portefeuillehouder 
 
 

1 Vaststellen agenda commissie Middelen 12 februari 2020  

 

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 Normenkader 2019 controle jaarrekening 2019 

De accountant geeft bij de controle van de jaarrekening een oordeel 
over de getrouwheid en rechtmatigheid. Rechtmatigheid betekent dat 
het handelen in overeenstemming is met wetten en regels. Het 
normenkader 2019 is een actueel overzicht van de voor de 
rechtmatigheidscontrole relevante interne en externe wet- en 
regelgeving 2019. Het is het kader voor de accountant voor de controle 
van de rechtmatigheid van de jaarrekening 2019.  

Struijf 

 

4 Concept nota Duurzaam Heemstede 2020 - 2024 

In de concept nota Duurzaam Heemstede 2020-2024 is de basis voor 
een integraal en verbindend duurzaamheidsbeleid voor de gemeente 
Heemstede omschreven. Deze wordt voor zienswijze voorgelegd aan 
commissie middelen om zo de volgende stap te kunnen maken in het 
opstellen van integraal en verbindend beleid. Na verwerking van de 
zienswijze kan de nota Duurzaam Heemstede 2020-2024 samen met 
een separaat uitvoeringsprogramma voor 2020 naar verwachting in 
april ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. De 
bijbehorende financiële paragraaf en nadere uitwerking van het 
instrumentarium maken daarvan deel uit.  

Struijf 

 



5 Concept evenementenbeleid 

Het College en de burgemeester leggen het concept 
evenementenbeleid voor aan de commissie Middelen voor een 
zienswijze. Evenementen dragen bij aan de levendigheid en sfeer en 
hebben economische en maatschappelijke betekenis. Evenementen 
betekenen in positieve zin veel voor inwoners, ondernemers en 
bezoekers. Evenementen kunnen ook overlast voor omwonenden 
veroorzaken of veiligheidsrisico's met zich meebrengen. Daarom streeft 
de gemeente naar goed georganiseerde, veilige en over het jaar 
gespreide evenementen. De gemeente stelt een evenementenbeleid op 
om een duidelijk kader te stellen en inzicht te geven aan alle 
betrokkenen. Het concept evenementenbeleid wordt voorgelegd aan de 
commissie Middelen ten einde te bespreken of de relevante moties op 
bevredigende wijze in het beleid zijn verwerkt, alvorens het college en 
burgemeester overgaan tot vaststelling van het beleid. 

Nienhuis 

 

6 Uitvoering motie Evenementenweek (4 november 2016) 

De motie 'Evenementenweek' is op 4 november 2016 door de 
gemeenteraad aangenomen en in 2018 opgenomen in het 
coalitieakkoord. In deze motie wordt het college verzocht in overleg te 
treden met diverse stakeholders en organisatoren van evenementen 
om te onderzoeken of en hoe een evenementenweek in Heemstede 
gerealiseerd kan worden. De rol van de gemeente is daarbij faciliterend. 
Conform de motie zijn gesprekken gevoerd met organisatoren van de 
diverse evenementen. Daarnaast is in een aantal straatinterviews aan 
bezoekers van evenementen hun mening gevraagd over een 
evenementenweek voor Heemstede. Uit deze gesprekken is nog geen 
initiatief voor een evenementenweek naar voren gekomen. 

Nienhuis 

 

Overige punten 
 

7 Regionale energiestrategie Struijf 

 

8 Actiepuntenlijst commissie Middelen 12 februari 2020  

 

9 Wat verder ter tafel komt  

 
 
 


