Agenda commissie Middelen
Voorlopig
De voorzitter van de raadscommissie Middelen roept de leden van de raadscommissie Middelen op tot het
houden van een openbare vergadering op woensdag 8 december 2021 om 20.00 uur.
De voorlopige agenda luidt als volgt:

1

portefeuillehouder

Opening en vaststellen agenda commissie Middelen

20:00-20:05
2
20:05-20:20

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
20:20-20:45

4
20:45-21:10

5
21:10-21:35

724259

Vaststellen Werkplan Zuid-Kennemerland 2021-2023
Het college stelt de raad voor het Werkplan Zuid-Kennemerland 20212023 vast te stellen. Het werkplan is een uitwerking van de ZuidKennemer Agenda. Het werkplan is besproken in de regionale
radenbijeenkomst Zuid-Kennemerland en wordt nu ter vaststelling
voorgelegd. De negen opgenomen projecten worden vervolgens in
uitvoering genomen.
Vaststellen belastingverordeningen 2022
Jaarlijks stelt de raad de gemeentelijke belastingverordeningen vast. De
tarieven voor 2022 zijn conform de uitgangspunten in de door de raad
vastgestelde begroting 2022. De financiële verwerking hiervan is
toegelicht bij het onderdeel ‘financiën’. Verder is in de verordening BIZ
Heemstede centrum 2021-2025 de bepaling over de betalingstermijnen
aangepast.
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
Ieder jaar wordt de Algemene Plaatselijke Verordening geactualiseerd.
Leidraad is hierbij het model van de VNG en verzoeken en/of
voorstellen tot wijziging. De actualisatie ziet op de wijziging in
respectievelijk van artikelen.

Nienhuis

Mulder

Nienhuis

B-stukken
(Dit zijn collegebesluiten die aan de commissie worden voorgelegd om deze in de gelegenheid te stellen haar
zienswijze kenbaar te maken. De raad hoeft hier niet over te besluiten)
6
21:35-22:05

7
22:05-22:30

Monitoringsysteem en Nulmeting Heemstede Duurzaam
Het afgelopen jaar is samen met de Adviesgroep Duurzaamheid
gewerkt aan het ontwikkelen van een monitoringsysteem. Het
ontwikkelde monitoringsysteem, de daarin opgenomen indicatoren en
de daarbij horende nulmeting voorzien in de juiste sturingsinformatie
voor het duurzaamheidsbeleid. Conform afspraak, raadsvergadering
van 28 januari 2021, wordt de commissie Middelen om een zienswijze
over de gekozen indicatoren en de sturingsinformatie die zij opleveren.

Mulder

Uitvoeringsprogramma Heemstede Duurzaam 2022 - 2023
Het college van B en W stemt in met het Uitvoeringsprogramma
Heemstede Duurzaam 2022 – 2023 op basis van de opgestelde en in
dit document opgenomen routekaart Heemstede Duurzaam. Het
uitvoeren van dit Uitvoeringsprogramma draagt bij aan het behalen van
de landelijke, regionale en lokale duurzaamheidsdoelstellingen.
Daarnaast geeft het Uitvoeringsprogramma ook enig inzicht in de
uitdagingen na 2023 voor wat betreft de uitvoering van de opgaven in
het Klimaatakkoord. We vragen de commissie Middelen om haar
zienswijze te geven op dit tweejaarlijks Uitvoeringsprogramma en over
het verzoek om extra middelen ter beschikking te stellen voor de
komende twee jaar.

Mulder

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
22:30-22:45

Plan van aanpak Economisch Actieprogramma 2022-2026
Het college stelt het plan van aanpak voor een nieuw economisch
actieprogramma vast. Het Economisch Actieprogramma 2022-2026
geeft antwoord op de vraag welke actielijnen, maatregelen en concrete
acties nodig zijn om het economisch klimaat in Heemstede te behouden
en te versterken de komende jaren.
Het D66 heeft dit stuk geagendeerd met de volgende politieke
kernvraag:
In het stuk ontbreekt de groep van ZZP’ers. Waarom wordt deze grote
groep ondernemers niet genoemd? Als het toch wel de bedoeling zou
zijn hen in het plan mee te nemen, hoe gaat u dat doen aangezien zij
niet in een gezamenlijk verband opereren?

Overige punten
9

Bespreeknotitie Ambtswoning

22:45-23:15
10

Energietransitie

23:15-23:20
11
23:20-23:25

Actiepuntenlijst

Mulder

12
23:25-23:30

Wat verder ter tafel komt

