
 
 
 
 
 
 
 
 

Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Middelen 
8 december 2021 

 
 
AANWEZIG: mw. L. Jagtenberg (HBB), dhr. K.R. Kremer (HBB), mw. J.C. Brouwers-Oosterbaan (VVD), dhr. J.J. Wulfers  (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), mw. N.F. Mulder (wethouder).  
 
AFWEZIG: dhr. P.C. Keyser (HBB)  
 
VOORZITTER: mw. A.M.C.E. Stam 
COMMISSIEGRIFFIER: dhr F.B. Wilschut  

 

1 Opening en vaststellen agenda commissie Middelen 

De agenda is vastgesteld zoals voorgesteld.  

 

2 Spreekrecht inwoners 

Er hebben zich geen insprekers gemeld.  

 

3 Vaststellen Werkplan Zuid-Kennemerland 2021-2023 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om het werkplan Zuid-Kennemerland 
2021-2023 als hamerpunt te agenderen.  

 

4 Vaststellen belastingverordeningen 2022 

Toezegging: Het college zegt toe uit te zoeken of de 11% verhoging in de 
afvalstoffenverordening consequent is doorgevoerd.  

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de belastingverordening 2022 als 
bespreekpunt te agenderen zodat de raad kan doorspreken over de 
afvalstoffenverordening.  

 

5 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 

Toezegging: Het college zegt toe uit te zoeken hoe een permanent rookverbod voor het bos het 
beste geregeld kan worden via de APV of anderszins.  

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de wijziging van de Algemene 
Plaatselijke Verordening als bespreekpunt te agenderen om door te praten over een 
permanent rookverbod voor het bos.  

 

6 Monitoringsysteem en Nulmeting Heemstede Duurzaam 

Conclusie voorzitter: De commissie is positief over het monitoringssysteem en de daarin 
opgenomen indicatoren en wil graag de bomenstand als indicator toevoegen.  

 



7 Uitvoeringsprogramma Heemstede Duurzaam 2022 - 2023 

Conclusie voorzitter: De commissie is positief over/trots op het uitvoeringsprogramma 
Heemstede Duurzaam 2022-2023. De commissie roept het college op om bij de uitvoering 
steeds inwoners actief te betrekken. De onttrekking uit de algemene reserve voor de 
bestemmingsreserve Heemstede Duurzaam kan het college voorbereiden voor februari 
2022.  

 

8 Plan van aanpak Economisch Actieprogramma 2022-2026 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 

 

9 Bespreeknotitie ambtswoning  

Toezegging: Het college zegt toe uit te zoeken wanneer het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) 
voor het gemeentelijk vastgoed is vastgesteld.  

Conclusie voorzitter: De fracties hebben de notitie besproken en aangegeven wat zij zouden 
willen doen met de ambtswoning. Deze informatie helpt bij de overweging in januari of en 
op welke manier verduurzaming van de ambtswoning aan de orde is.  

HBB – Bij een burgemeesterswissel is HBB voor het verkopen van de ambtswoning. 
VVD – Bij een burgemeesterswissel is de VVD voor het verkopen van de ambtswoning. 
GL – GroenLinks heeft nog geen definitief standpunt ingenomen.  
D66 – D66 ziet toegevoegde waarde van een ambtswoning en zou bij een 
burgemeesterswissel de huidige ambtswoning willen verkopen en daarvoor een 
goedkopere woning willen kopen.  
CDA – Het CDA ziet de ambtswoning als toegevoegde waarde voor de gemeente en wil de 
ambtswoning behouden.  
PvdA – De PvdA besluit het liefst pas als een burgemeesterswissel aan de orde is, dan is 
de partij voor het verkopen van de ambtswoning.  

 

10 Energietransitie  

Er zijn geen vragen over de stand van zaken Energietransitie.  

 

11 Actiepuntenlijst  

De commissie doet de volgende actiepunten af:  

• Actiepunt 21-01 Sturen op duurzaamheidsdoelstellingen (budget/fte nodig) 

• Actiepunt 21-02 Sturen op duurzaamheidsdoelstellingen (meetsysteem) 

• Actiepunt 21-04 Ambtswoning 

• Actiepunt 21-09 Vervangingsplan openbare verlichting  

• Actiepunt 21-10 Samenwerkingsafspraken MRA 

• Actiepunt 21-11 Energietransitie stand van zaken 
 

12 Wat verder ter tafel komt 

Mw. Pameijer (PvdA) en mw. de Wit (CDA) vragen naar de volle afvalcontainers.  

 

 Afsluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:24 uur.  

 


