
 
 
 
 
 
 
 
 

Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Middelen 
18 juni 2020 

 
 
 
AANWEZIG: dhr. P.C. Keyser (HBB), dhr. E.J. de Valk (HBB), dhr. K.R. Kremer (HBB), mw. J.C. Brouwers-Oosterbaan (VVD), mw. C.V. 
van der Hoff (D66), 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), mw. A.P. van der Have (wethouder), mw. N.F. Mulder (wethouder) en dhr. J.F. Struijf 
(wethouder). 
 
AFWEZIG: mw. R.M. Timmer (VVD) 
 
VOORZITTER: mw. A.M.C.E. Stam 
COMMISSIEGRIFFIER: dhr F.B. Wilschut  

 

1 Opening en vaststellen agenda commissie Middelen 18 juni 2020 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

2 Spreekrecht inwoners 

Er hebben zich geen insprekers gemeld.  

3 Vaststellen jaarstukken 2019 gemeente Heemstede 

Conclusie voorzitter: de commissie adviseert de raad om de vaststelling jaarstukken 2019 
gemeente Heemstede als hamerpunt te agenderen.  

4.1 Voorjaarsnota 2020  

Conclusie voorzitter: de commissie adviseert de raad om de voorjaarsnota 2020 als 
hamerpunt te agenderen. 

4.2 Invoering ‘Ja-ja-sticker’ 

Toezegging: het college zegt ter verduidelijking dat waar ‘het huis-aan-huisblad’ staat -> ‘alle 
huis-aan-huisbladen’ is bedoeld.  

Conclusie voorzitter: de commissie adviseert de raad om de invoering Ja-ja sticker als 
bespreekpunt te agenderen. De bespreekpunten zijn:  

 Termijn invoering 

 Aanbesteding gemeentelijke pagina’s 
 

5 Verdiepend onderzoek impact Corona crisis in Heemstede 

Conclusie voorzitter: de commissie adviseert de raad om het verdiepend onderzoek impact 
Corona crisis in Heemstede als bespreekpunt te agenderen. De bespreekpunten zijn: 

 Timing 

 Resultaten 

 Regionale aanpak 

 

 



6 Dekking wegvallend dividend Eneco en scenario’s inzet verkoopopbrengst aandelen 
Eneco in algemene reserve 

Toezegging: Het college komt op 19-06 met een collegebericht over het vervroegd aflossen van 
een drietal kleine leningen. 

Toezegging: Het college komt met informatie over het doorbelasten rente rioolheffing.  

Toezegging: Het college komt met een aangepast raadsvoorstel op het punt van besluit 2 en het 
vervroegd aflossen van een drietal kleine leningen.  

Conclusie voorzitter: de commissie adviseert de raad om het raadsvoorstel als 
bespreekpunt te agenderen. De bespreekpunten zijn:  

 Aangepast raadsvoorstel 

 Doorbelasten rente rioolheffing 
 

7 Kaderbrief 2021-2024 

Conclusie voorzitter: het c-stuk ‘Kaderbrief 2021-2024’ is voldoende besproken en wordt niet 
geagendeerd voor de raadsvergadering van 25 juni 2020.  

8 Wat verder ter tafel komt 

Dhr. Keyser vraagt aandacht voor mensen met een beperking waarvoor de (versoepeling van de) 
Coronamaatregelen lastig zijn.  

 

9 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:31. 

 
 
 


