
 
 
 
 
 
 
 
 

Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Middelen 
9 juni 2021 

 
 
AANWEZIG: dhr. P.C. Keyser (HBB), 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), dhr. J.F. Struijf (wethouder), mw. A.P. van der Have (wethouder) en mw. N.F. Mulder (wethouder)  
 
VOORZITTER: mw. A.M.C.E. Stam 
COMMISSIEGRIFFIER: dhr F.B. Wilschut  

 

1 Opening en vaststellen agenda commissie Middelen 9 juni 2021  

Mw. Brouwers-Oosterbaan (VVD) doet het voorstel om agendapunt 15 ‘Discussienota financiële 
positie Heemstede’ via de agendacommissie op een later moment te agenderen.  

De commissie steunt dit voorstel met de kanttekening dat het iedereen vrij staat om de informatie 
te betrekken bij de bespreking van de Kadernota.  

De schriftelijke beantwoording van de C-stukken 13 ‘Jaarverslag commissie voor 
bezwaarschriften Heemstede 2020’ en 14 ‘Stand van zaken strategisch vastgoed en 
verduurzaming’ is afdoende. De informatie van agendapunt 14 wordt betrokken bij de bespreking 
van agendapunt 8 ‘Verduurzamen eigen gebouwen’.  

Op deze wijze wordt de agenda gewijzigd vastgesteld.  

 

2 Spreekrecht inwoners 

Er hebben zich geen insprekers gemeld.  

 

3 Jaarstukken 2020 gemeente Heemstede 

Dhr. Rocourt geeft als voorzitter van de auditcommissie een terugkoppeling over het gesprek met 
de accountant over de jaarstukken.  

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de Jaarstukken 2020 gemeente 
Heemstede als hamerpunt te agenderen.  

 

4 Voorjaarsnota 2021 

Toezegging: de notitie met daarin de gevolgen van de meicirculaire wordt voor 1 juli 
aangeleverd.  

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de Voorjaarsnota 2021 als 
hamerpunt te agenderen.  

 

5 Bestemmingsreserve corona en raming uitgaven bestemmingsreserve corona 2021-2025 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de bestemmingsreserve corona en 
raming uitgaven bestemmingsreserve corona 2021-2025 als bespreekpunt te agenderen 
om door te praten over het eventueel opknippen van de raming en reserve.  

 



6 Kapitaalversterking Stedin/ aankoop cumulatief preferente aandelen 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de kapitaalversterking 
Stedin/aankoop cumulatief preferente aandelen als bespreekpunt te agenderen voor de 
raadsvergadering van 14 juni om door te praten over de inschrijfoptie.   

 

7 Participatieplan zon op parkeerterrein sportpark Groenendaal 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om het participatieplan zon op 
parkeerterrein sportpark Groenendaal als hamerpunt te agenderen.  

 

8 Verduurzamen eigen gebouwen 

De commissie besluit om agendapunt 8 ‘Verduurzamen eigen gebouwen’ te behandelen in de 
commissie Middelen van september 2021.  

 

9 Voorstel voor verduurzamen eigen gebouwen jaarschijf 2021 

De commissie besluit om agendapunt 9 ‘Voorstel voor verduurzamen eigen gebouwen jaarschijf 
2021’ als bespreekpunt te agenderen voor de raad van 24 juni.  

 

10 Convenant governance samenwerking Zuid-Kennemerland 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om het convenant governance 
samenwerking Zuid-Kennemerland als hamerpunt te agenderen.  

 

11 Jaarstukken 2020 en begroting 2022 Omgevingsdienst IJmond 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de jaarstukken 2020 en begroting 
2022 van de Omgevingsdienst IJmond als hamerpunt te agenderen.  

 

12 Aanvullend besluit: advies Commissariaat voor de Media: representativiteit PBO Stichting 
Lokale Omroep Haarlem (Haarlem 105 RTV) 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om het aanvullende besluit: advies 
Commissariaat voor de Media: representativiteit PBO Stichting Lokale Omroep Haarlem 
(Haarlem 105 RTV) als hamerpunt te agenderen.  

 

13 Jaarverslag commissie voor bezwaarschriften Heemstede 2020 

Bij de vaststelling van de agenda is geconcludeerd dat de schriftelijke beantwoording afdoende 
is.  

 

14 Stand van zaken strategisch vastgoed en verduurzaming 

Bij de vaststelling van de agenda is geconcludeerd dat de schriftelijke beantwoording afdoende 
is. De beantwoording wordt betrokken bij de bespreking van agendapunt 8 ‘Verduurzamen eigen 
gebouwen’. 

 



15 Discussienota financiële positie Heemstede 

Bij de vaststelling van de agenda is besloten om de discussienota financiële positie Heemstede 
via de agendacommissie op een later moment te agenderen. Het staat iedereen vrij om de 
informatie te betrekken bij de bespreking van de Kadernota.  

 

16 Energietransitie 

Conclusie voorzitter: Voldoende besproken 

 

17 Actiepuntenlijst commissie Middelen  

 
De volgende actiepunten worden afgedaan: 

• AP 20-05 5G 

• AP 20-08 Eneco-gelden/surplus 

• AP 21-05 Stedin 

• AP 21-06 Bronsteevijver 

• AP 21-07 Glasvezel 
 
Toezegging: Het college zegt toe dat zij een verduidelijking van de planning aanleg glasvezel in 
het najaar zal verstrekken.  

 

18 Wat verder ter tafel komt 

Dhr. Rocourt (D66) vraagt naar de voormalige postkantoor op de Binnenweg 160. De wethouder 
zal in de commissie Ruimte van 10 juni antwoord geven op de gestelde vragen i.v.m. insprekers 
voor dit onderwerp op die avond.  

 

 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:26 uur.  

 
 
 


