
 

 

 

 

 

 

 

 

Gewijzigde agenda commissie Middelen 18 juni 2020 
 

720888 

Voorlopig 
 
De voorzitter van de raadscommissie Middelen roept de leden van de raadscommissie Middelen op tot het 
houden van een openbare vergadering op donderdag 18 juni 2020 om 20.00 uur. De vergadering vindt 
plaats op digitale wijze en is live te volgen op de website: gemeentebestuur.heemstede.nl 
 
De voorlopige agenda luidt als volgt: portefeuillehouder 
 
 

1 Opening en vaststellen agenda commissie Middelen 18 juni 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. 

 

 
A-stukken 
(Dit zijn stukken die aan de commissie worden voorgelegd voor advies aan de raad.) 
 

3 Jaarstukken 2019 gemeente Heemstede 
Met de jaarstukken 2019 legt het college van burgemeester en 
wethouders financiële verantwoording af aan de gemeenteraad over het 
gevoerde beleid. De door de raad vastgestelde jaarstukken moeten 
voor 15 juli worden aangeleverd bij het Centraal Bureau voor de 
Statistiek en de provincie Noord-Holland. De jaarrekening 2019 sluit 
met een positief saldo van € 1.309.830. Voorgesteld wordt € 564.700 
over te hevelen naar 2020 en € 745.130 toe te voegen aan de 
algemene reserve.  

Mulder 

 

4.1 Voorjaarsnota 2020  

De voorjaarsnota 2020 verstrekt inzicht in de financiële positie van het 
lopende begrotingsjaar 2020. De budgettaire begrotingsconsequenties 
die uit deze voorjaarsnota voortvloeien, resulteren in een 
begrotingswijziging 2020.  

Mulder  

4.2  Ja-ja Sticker 

De motie ja-ja-sticker, zoals aangenomen door de Gemeenteraad op 14 
september 2018, verzoekt het College ‘onderzoek te doen naar de wijze 
waarop het systeem met een ja-ja sticker het beste ingevoerd kan 
worden in Heemstede en op welke wijze het beste draagvlak gecreëerd 
kan worden zodat het systeem positief ontvangen kan worden’. In kaart 
is gebracht welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en welk 
budget beschikbaar moet worden gesteld om de motie tot uitvoering te 
brengen.  

  



 
 

5 Voorstel voor verdiepende analyse impact Corona 

Voorgesteld wordt een verdiepend onderzoek te laten uitvoeren naar de 
sociaalmaatschappelijke en economische effecten van de corona crisis 
in Heemstede. Het onderzoek moet uitmonden in aandachtspunten, 
risico’s en kansen voor Heemstede, waarover vervolgens in gesprek 
wordt gegaan met de inwoners, ondernemers en het maatschappelijk 
middenveld. Tot slot kan het rapport worden betrokken bij de 
bespreking van de begroting 2021. 
 

Nienhuis 

 

6 
Dekking wegvallend dividend Eneco en scenario’s inzet verkoopopbrengst 
aandelen Eneco in algemene reserve 
In de raadsvergadering van 30 januari 2020 heeft de raad van de gemeente 
Heemstede ingestemd met de verkoop van de aandelen in Eneco Groep N.V. aan 
het consortium van Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power Co. Eind 
maart 2020 zijn de aandelen overgedragen en is de verkoopopbrengst van € 36,7 
miljoen ontvangen. De eenmalige verkoopopbrengst is verwerkt in de 
voorjaarsnota 2020. 
Als gevolg van verkoop van de Eneco aandelen vervalt vanaf 2021 structureel de 
dividenduitkering van € 437.500 in de begroting. Voorgesteld wordt het wegvallend 
dividend te dekken door een renteverlaging op de leningenportefeuille bij BNG 
naar een rente van 0%. Dit heeft tevens een positief effect op de rioolheffing welke 
verlaagd kan worden met circa € 22 per aansluiting. Het voordeel van structureel 
(o.b.v. cijfers begroting 2020 geprognotiseerd op € 245.000), welke voortkomt uit 
de maatregelen naar aanleiding van het wegvallend structureel dividend, wordt 
verwerkt in de (meerjaren)begroting 2021-2024. 
Gezien de impact van de Corona crisis voor Heemstede worden geschetste 
scenario’s met betrekking tot de inzet van de verkoopopbrengst aandelen Eneco 
betrokken bij de behandeling van de begroting 2021 samen met een impact 
analyse Corona voor Heemstede. 
 

C-stukken 
(Dit zijn collegebesluiten die het college ter informatie aan de raad stuurt. De raad hoeft hierover niet te 
besluiten. Deze stukken worden alleen op verzoek van een raadslid geagendeerd.) 
 

7 Kaderbrief 2021-2024 Mulder 

In de kaderbrief 2021-2024 wordt een actueel financieel meerjarenperspectief 
gepresenteerd. Deze is gebaseerd op bestaand beleid en de belangrijkste 
autonome ontwikkelingen. Als gevolg van de coronacrisis, en de daaruit 
voortvloeiende maatregelen, is het niet mogelijk om met enige zekerheid een 
beleidsmatig meerjarig perspectief te geven met een financiële vertaling zoals in 
een kadernota. Door de coronacrisis wordt het proces van kaderbrief naar de 
begroting 2021, anders vormgegeven. 

 
Overige punten 
 

8 Wat verder ter tafel komt 

 

 

 

 


