Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Middelen
7 april 2021
AANWEZIG: dhr. P.C. Keyser (HBB), dhr. K.R. Kremer (HBB), mw. J.C. Brouwers-Oosterbaan (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), mw. A.P. van der Have (wethouder) en mw. N.F. Mulder (wethouder).
VOORZITTER: mw. L. Jagtenberg
COMMISSIEGRIFFIER: dhr F.B. Wilschut
AFWEZIG: mw. A.M.C.E. Stam

1

Opening en vaststellen agenda commissie Middelen 7 april 2021
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

2

Spreekrecht inwoners
Er hebben zich geen inwoners gemeld voor het spreekrecht inwoners.

3

Toetsing vervlochten teams Heemstede – Bloemendaal
Conclusie voorzitter: De raad adviseert de toetsing vervlochten teams Heemstede –
Bloemendaal als hamerpunt te agenderen.

4

Discussienota financiële positie Heemstede
Conclusie voorzitter: De commissie geeft complimenten aan de wethouder en haar
ambtenaren voor het snelle werk. De volgende stap is om de informatie te bespreken in de
fracties. In de commissie van mei trechteren we naar een aantal prioriteiten die gedeeld
worden zodat deze meer uitgewerkt kunnen worden richting de bespreking van de
Kadernota. De fracties geven separaat antwoord aan het college op de gestelde vragen in
het aangeleverde stuk zodat daar ook zo nodig verduidelijking op kan komen.

5

Nota verbonden partijen gemeente Heemstede
Toezegging: Het college zegt toe bij de definitieve versie een verklarende woordenlijst toe te
voegen.
Toezegging: Het college zegt toe bij de definitieve versie met een handzame leidraad voor
raadsleden over de verbonden partijen te komen.
Conclusie voorzitter: De commissie is positief over de voorliggende concept nota
verbonden partijen Heemstede. De commissie geeft aan een training voor raadsleden
verstandig te vinden ook met het oog op nieuwe raadsleden volgend jaar. Verder is de
commissie voor een vast raadsagendapunt als er flexibel mee wordt omgegaan. Het
regionaal delen van moties en amendementen is goed en ondertussen zoeken we naar
meer slagkracht in de regio. Het punt van evaluatie zoals voorgesteld. De criteria voor
samenwerking worden betrokken van te voren als check en bij de evaluatiemomenten.

6

Beheerplan Bruggen en Beschoeiingen 2021-2025
Conclusie voorzitter: De raad adviseert het Beheerplan Bruggen en Beschoeiingen 20212025 als hamerpunt te agenderen.

7

Wijzigingsvoorstel lichte Gemeenschappelijke Regeling Informatie Technologie 2015
Conclusie voorzitter: De raad adviseert het wijzigingsvoorstel lichte Gemeenschappelijke
Regeling Informatie Technologie 2015 als hamerpunt te agenderen.

8

Verantwoording 2020 Metropoolregio Amsterdam (MRA)
Conclusie voorzitter: De meerderheid van de commissie is het eens met de zienswijze van
het college. Er zijn wel twijfels geuit over de democratische legitimiteit en structuur van de
MRA. Er zijn zorgen over onze invloed in de MRA en de concreetheid van resultaten en de
veelheid aan onderwerpen waar de MRA aan werkt.

9

Energietransitie
Mw. Brouwers (VVD) vraagt naar de inwoneravond over de transitievisie warmte.

10

Actiepuntenlijst commissie Middelen 7 april 2021
Mw. de Wit (CDA) vraagt naar actiepunt 20-13 Managementrapportage GBKZ.

11

Wat verder ter tafel komt
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23:22 uur.

