Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Middelen
10 februari 2021
AANWEZIG: dhr. P.C. Keyser (HBB), mw. L. Jagtenberg (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) 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 10 februari 2021
Er is één inspreker voor agendapunt 2 ‘spreekrecht inwoners’ die later inbelt. Daarom het
voorstel om het ‘spreekrecht inwoners’ te behandelen na agendapunt 5.
De commissie stemt in met deze gewijzigde agenda.

3

Ambtelijke toelichting verbonden partijen
Mw. Jonkhoff (bestuursadviseur Heemstede) geeft een toelichting over verbonden partijen.
Conclusie voorzitter: De commissieleden spreken in hun fracties hoe ze verder willen
met de voorbereidingen voor de Nota Verbonden Partijen. In de agendacommissie
wordt de route tot de vaststelling van de Nota Verbonden Partijen besproken.

4

Criteria voor toetsing ambtelijke samenwerking
Conclusie voorzitter: De raad adviseert de criteria voor toetsing ambtelijke samenwerking
als bespreekpunt te agenderen om door te praten over de toepasbaarheid van de criteria
voor toekomstige gevallen.

5

Samenvoeging intergemeentelijke samenwerking Informatisering en Automatisering
Conclusie voorzitter: Voldoende besproken.

2

Spreekrecht inwoners
Dhr. Friedhoff sprak in over agendapunten 6 ‘Reactienota Noord-Holland Zuid op de Regionale
Energiestrategie (RES)’ en 7 ‘Energietransitie’.

6

Reactienota Noord-Holland Zuid op de Regionale Energiestrategie (RES)
Conclusie voorzitter: Voldoende besproken

7

Energietransitie
Mw. Pameijer (PvdA) vraagt naar een terugkoppeling van een sessie over de warmtetransitie op
8 februari.

8

Actiepuntenlijst
Mw. Timmer (VVD) vraagt n.a.v. actiepunt 20-01 waarom de notitie verduurzaming gemeentelijk
vastgoed steeds wordt opgeschoven in de planning.
Toezegging: Het college zegt toe schriftelijk een toelichting te geven waarom de notitie
verduurzaming gemeentelijk vastgoed steeds werd opgeschoven in de planning.
Mw. Pameijer (PvdA) vraagt wanneer het voorstel over de Eneco-gelden kan worden verwacht.

9

Wat verder ter tafel komt

10

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:39 uur.

