
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda commissie Middelen 
 

721796 

Voorlopig 
 
De voorzitter van de raadscommissie Middelen roept de leden van de raadscommissie Middelen op tot het 
houden van een openbare vergadering op woensdag 18 november 2020 om 20.00 uur in het Raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1 te Heemstede. 
 
De voorlopige agenda luidt als volgt: portefeuillehouder 
 
 

1 Opening en vaststellen agenda commissie Middelen 18 november 
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. 

 

 

3 Presentatie Bedrijven Investeringszone (BIZ) Heemstede centrum  
Door Stad & Co  

 

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

4 Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) Heemstede centrum 

Het bestuur van Winkeliersvereniging Winkelcentrum Heemstede 
(WCH) heeft het initiatief genomen om een samenwerking, in de vorm 
van een bedrijveninvesteringszone (BIZ), op te richten. In een 
uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente en de Stichting BIZ 
Heemstede centrum worden afspraken gemaakt om de BIZ in het 
centrum van Heemstede in te stellen en staan wederzijdse 
verantwoordelijkheden beschreven. De uitvoeringsovereenkomst is een 
bijlage bij de Verordening bedrijveninvesteringszone Heemstede 
centrum 2021-2025 die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd voor 
vaststelling. 

Mulder 

5 Advies aan Commissariaat voor de Media; representativiteit PBO 
Stichting Lokale Omroep Haarlem (Haarlem 105 RTV) 

De Stichting Lokale Omroep Haarlem (Haarlem 105 RTV) heeft het 
Commissariaat voor de Media (CvdM) laten weten naast Heemstede en 
Haarlem ook in aanmerking te willen komen voor aanwijzing als lokale 
omroep voor Zandvoort. Daarom dient opnieuw de representativiteit van 
het programmabeleid bepalend orgaan (PBO) vastgesteld te worden. 
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad 
voor een positief advies uit te brengen aan het CvdM over de 
representativiteit van het PBO van de Stichting Lokale Omroep Haarlem 
(Haarlem 105 RTV) ten behoeve van de licentieaanvraag tot aanwijzing 
als lokale publieke media-instelling voor Zandvoort. 

Nienhuis 



 

 

 

6 Wijziging tarieven in de Verordening precariobelasting Heemstede 
2020 

Met dit voorstel wordt beoogd dat de gemeente vanwege de 
coronacrisis afziet van precariobelasting op terrassen en uitstallingen 
voor het jaar 2020. De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de 
ondernemers in Heemstede. De aanvullende maatregelen die de 
gemeente eerder dit jaar heeft genomen ter ondersteuning van 
(horeca)ondernemers in Heemstede zijn geëindigd. Gezien de huidige 
situatie met betrekking tot de coronamaatregelen is er aanleiding tot 
nieuwe aanvullende maatregelen. Deze maatregel dient ter 
ondersteuning van de Heemsteedse (horeca)ondernemers. 

Mulder 

 

7 Vertrouwenscommissie Heemstede 
Nazending 

 

 
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.) 

8 Managementrapportage 2020 Gemeentebelastingen Kennemerland 
Zuid (GBKZ) 
Op verzoek van het CDA geagendeerd met de politieke kernvraag: 

 Uit de rapportage blijkt niet dat voor de oninbare 
faillissementsvordering een claim wordt ingediend bij de Staat als 
garantsteller. Welke afweging ligt daaraan ten grondslag?  

 De invordering via Mandaat BV valt niet onder het Bureau 
Financieel Toezicht en niet onder het tuchtrecht. Waarom is daar 
voor gekozen en op welke manier zijn de rechten van onze 
inwoners en winkeliers gewaarborgd?   

 Zijn de kosten in tabel 10 doorberekend en betaald door de 
inwoners, met welke invorderingskosten zijn onze inwoners 
geconfronteerd, totaal en als percentage van de ingevorderde 
zaken? 

 Welk percentage aan kosten voor onze inwoners vindt u redelijk?  

 Het maatschappelijk verantwoord incasseren is geen doelstelling bij 
de invordering waarbij ook herinneringen zonder kosten worden 
verzonden. Welke afweging ligt daaraan ten grondslag?   

 

Mulder 

 
Overige punten 

9 Energietransitie  

 

10 Actiepuntenlijst commissie Middelen november 2020  

 

11 Wat verder ter tafel komt  

 


