
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda commissie Middelen 
 

722520 

Voorlopig 
 
De voorzitter van de raadscommissie Middelen roept de leden van de raadscommissie Middelen op tot het 
houden van een openbare vergadering op woensdag 10 maart 2021 om 20.00 uur.  
 
De voorlopige agenda luidt als volgt: portefeuillehouder 
 
 

1 Agenda commissie Middelen 10 maart 2021  

 

2 Spreekrecht inwoners 
Er bestaat voor inwoners de gelegenheid het woord te voeren over alle 
tot het werkterrein van de commissie behorende onderwerpen. 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 Bestuursconvenant regionale samenwerking Zuid-Kennemerland 

Om de regionale samenwerking te verbeteren en de betrokkenheid van 
de gemeenteraad te vergroten, is voor de regio Zuid-Kennemerland een 
nieuwe ‘governance’ uitgewerkt in een samenwerkingsconvenant plus 
daartoe behorende bijlagen. Wat nu voorligt zijn de conceptstukken, die 
als een voorgenomen besluit aan de gemeenteraad worden 
voorgelegd. De gemeenteraad wordt gevraagd hierop een reactie 
(zienswijze) te geven. Op basis van die zienswijzen die uit de vier raden 
naar voren komen, wordt vervolgens een definitieve voordracht met 
formele instemming aan de vier gemeenteraden voorgelegd. Daarna zal 
het bestuursconvenant door het college namens de gemeente worden 
ondertekend.  

 

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) 
 

4 Notitie stand van zaken strategisch onroerend goed en 
verduurzaming 

Het college legt de notitie stand van zaken strategisch onroerend goed 
en verduurzaming voor aan de commissie Middelen met als doel om de 
gevraagde helderheid te geven over: 

- het afwegingskader voor het strategisch gemeentelijk onroerend 
goed 
- overzicht gemeentelijk onroerend goed als vertrekpunt 
- het proces en de momenten van besluitvorming 
- de rollen van raad en college 

 

 
 
 
 
 



 

 

Overige punten 

5 Discussienota financiële positie Heemstede  
Met de verkoop van de Eneco aandelen heeft Heemstede in 2020 haar 
algemene reserve flink zien toenemen. De algemene reserve bevindt 
zich tevens boven het niveau voor de beschikbare weerstandscapaciteit 
wat, vanuit het oogpunt van een gezonde financiële situatie ten 
behoeve van het beheersen van risico’s, noodzakelijk wordt gezien 
conform de nota Reserves en voorzieningen 2019 . Er is dus sprake 
van een zo geheten surplus in de algemene reserve wat daarmee de 
aanleiding is voor een raadsbrede discussie.  
De raad heeft het college gevraagd een discussienota voor te bereiden 
voor dit raadsgesprek met betrekking tot de kaders voor de aanwending 
van de beschikbare gelden. 

 

 

6 Energietransitie  

 

7 Actiepuntenlijst   

 

8 Wat verder ter tafel komt  

 
 


