Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Middelen
15 januari 2020

AANWEZIG: dhr. P.C. Keyser (HBB), dhr. E.J. de Valk (HBB), dhr. K.R. Kremer (HBB), mw. H.M.A. Hooij (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), mw. A.P. van der Have (wethouder), dhr. R.H. Lubberts (Directeur) en dhr.
A.W.M. Schumacher (Directeur).
VOORZITTER: mw. A.M.C.E. Stam
COMMISSIEGRIFFIER: dhr F.B. Wilschut

1

Vaststellen agenda commissie Middelen 15 januari 2020
De voorzitter stelt voor om agendapunt 10 ‘Intentieovereenkomst haalbaarheidsstudie
restwarmtebenutting Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland leiding van Waternet’ van
de agenda af te halen. De technische vragen zijn naar behoren beantwoord.
Verder stelt de voorzitter voor om agendapunt 8 ‘Toekomst Heemsteedse onroerend
goedportefeuille’ naar voren te halen in verband met de komst van vier insprekers op dit
agendapunt.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

2

Spreekrecht inwoners



8

Dhr. Schotman heeft ingesproken over de agendapunten ‘Verkoop van aandelen Eneco
Groep N.V.’ en de ‘Regionale energiestrategie’.
Mw. Veldkamp, Dhr. Hasselbaink, Dhr. Huigen en Mw. Boonstra hebben ingesproken
over agendapunt 8 ‘Toekomst Heemsteedse onroerend goedportefeuille’.

Toekomst Heemsteedse onroerend goedportefeuille
Toezegging: 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 de raad te informeren als inwoners worden geïnformeerd over dit
dossier.
Conclusie voorzitter: De commissie is overwegend positief over de beslisboom en de
gekozen systematiek. Over de invulling en de uitkomsten zijn nog twijfels. De commissie
heeft aangegeven meer inzicht te willen in de financiën, zowel van het onderhoud als van
de verduurzaming van alle panden. Tevens dringt de commissie erop aan om over de
uiteindelijke lijst mee te kunnen beslissen in plaats van alleen maar geïnformeerd te
worden.

3

Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2019 en 2020 gemeente Heemstede
Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om het controleprotocol
accountantscontrole jaarrekening 2019 en 2020 gemeente Heemstede als hamerpunt te
agenderen.

4

Verkoop van aandelen Eneco Groep N.V.
Toezegging: Het college zegt toe in april met een bespreeknotitie te komen: ‘Hoe om te gaan
met de Eneco opbrengsten’.
Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de verkoop van aandelen Eneco
Groep N.V. als hamerpunt te agenderen.

5

Zuid-Kennemer Agenda
Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de Zuid-Kennemer agenda als
hamerpunt te agenderen. Daarbij aangetekend dat er wel zorgen zijn over het verschil
tussen de uitkomst van de Heemsteedse woondiscussie en de Zuid-Kennemeragenda.

6

Benoeming leden Rekenkamer Heemstede
Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de benoeming leden Rekenkamer
Heemstede als hamerpunt te agenderen en de leden van de Rekenkamer in de raad van
januari te benoemen.

7

Regionale energiestrategie
Conclusie voorzitter: Dit onderwerp is in de commissie voldoende besproken.

9

Bevindingen managementletter interim controle 2019
Toezegging: Het college zegt omwille van de tijd de ingediende vragen schriftelijk te
beantwoorden.

10

Intentieovereenkomst haalbaarheidsstudie restwarmtebenutting
Watertransportmaatschappij Rijn - Kennemerland leiding van Waternet.
Dit agendapunt is bij de vaststelling van de agenda van de agenda gehaald.

11

Actiepuntenlijst
Conclusie voorzitter: De actiepunten 19-17, 19-19, 19-23 en 19-25 worden afgedaan.
Actiepunt 19-18 blijft op de actiepuntenlijst staan.

12

Wat verder ter tafel komt
Mw. Pameijer vraagt naar het overnemen van schulden van jongeren.
Toezegging: Het college zegt toe de raad te informeren over de aanpak jongeren en schulden.
Dhr. Verrips vraagt naar het schone-luchtakkoord.

13

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23:35.

