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 12 mei 2021 om 20.00 uur.
De voorlopige agenda luidt als volgt:
1

Opening en vaststellen agenda commissie Middelen 12 mei 2021

2

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.

portefeuillehouder

A-stukken
(Dit zijn stukken die aan de commissie worden voorgelegd voor advies aan de raad.)
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Kader voor de ambtelijke samenwerking Heemstede - Bloemendaal
De gemeente Heemstede is een zelfstandige gemeente en wil dat
blijven. De gemeente werkt bestuurlijk samen met diverse andere
gemeenten en overheden op verschillende terreinen omdat (brede)
regionale samenwerking onontbeerlijk is voor een optimale
dienstverlening aan inwoners en bestuurskracht als zelfstandige
gemeente. De ambtelijke samenwerking met de gemeente
Bloemendaal op het terrein van bedrijfsvoering draagt ook bij aan die
doelstelling. Deze ambtelijke samenwerking is afgelopen jaren
organisch tot stand gekomen en praktisch van aard. Om deze
samenwerking af te bakenen is een kader opgesteld. De huidige
samenwerkingsovereenkomst is aangepast aan dit kader.
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Regionale Energiestrategie 1.0 Noord-Holland Zuid
In de RES 1.0 NHZ wordt beoogd de opwek van 2,7 TWh zonne- en
windenergie op land te realiseren. De RES 1.0 NHZ geeft tevens aan
waar mogelijke warmtebronnen bovenlokaal benut kunnen worden en
wat de gevolgen zijn voor de regionale energie-infrastructuur. De
uitkomsten van de RES 1.0 NHZ die effect hebben op de gemeente
Heemstede worden meegenomen bij de uitwerking van het
omgevingsbeleid.

722872

Nienhuis

Mulder
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Vaststellen Afvalstoffenverordening Heemstede 2021
De raad stelt de Afvalstoffenverordening Heemstede 2021 vast. Deze
verordening is gewijzigd omdat de gemeente Heemstede de Ja-Ja
sticker wil voeren teneinde ongewenst (reclame)drukwerk tegen te
gaan. De verordening heeft van 19 februari 2021 tot en met 2 april 2021
ter inzage gelegen.
Kapitaalversterking Stedin aankoop cumulatief preferente
aandelen
In dit raadsvoorstel komen 2 doelen samen; 1) het bijdragen aan de
landelijke doelstellingen van de energietransitie en 2) het inzetten van
een financieel instrument met een meerjarig positief financieel effect (in
de vorm van dividend) op het exploitatieresultaat van de gemeente.
Stedin heeft bij de huidige aandeelhouders een kapitaalvraag uitgezet
van 200 miljoen euro door middel van het aanbieden van cumulatief
preferente aandelen. Gemeente Heemstede kan voor maximaal 2x het
eigen pro rata aandeel inschrijven. Het voorliggende besluit heeft
hiermee een financiële range van 0 euro (niet inschrijven) tot 3,6
miljoen euro (maximaal 2x) mits er voldoende ruimte is door het niet of
lager inschrijven door andere aandeelhouders. De aandelen leveren
een vast (cumulatief preferent) rendement van 3% op dat, op basis van
een maximale inschrijving, maximaal 108.000 euro bedraagt. De raad
besluit in te schrijven voor maximaal 3,6 miljoen euro (optie 1e) en
hiervoor als dekking een onttrekking uit (het surplus in) de algemene
reserve in te zetten;

Van der Have

Struijf/Mulder

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)
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Voorstel versteviging MRA samenwerking
In 2019 is een evaluatie naar het functioneren en de resultaten van de
Metropoolregio Amsterdam (MRA) uitgevoerd. De Regiegroep van de
MRA is met de opvolging van de aanbevelingen die daaruit
voortkwamen aan de slag gegaan. Een Transitiecommissie uit de
Regiegroep heeft voorstellen gedaan voor verbetering van de
samenwerking in de MRA en het aanbrengen van meer focus. Deze
voorstellen legt de commissie nu voor aan de deelnemers om hun
zienswijze te vernemen. Voorgesteld wordt de in dit collegevoorstel
opgenomen zienswijze af te geven op de voorstellen van de
Transitiecommissie van de Metropoolregio Amsterdam.

Nienhuis

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.)
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Generiek zoekgebied zon op parkeerplaats Sportpark Groenendaal
Het college van B en W neemt kennis van de haalbaarheidsscan voor
zon op parkeerplaatsen en gaat akkoord met het opzetten van een
projectplan voor het ontwikkelen van zonne-energie op de
parkeerlocatie bij Sportpark Groenendaal.
Op verzoek van D66 geagendeerd met de politieke kernvraag:
Wat is het precieze doel van het projectplan? Zoeken naar partners om
e.e.a. tot uitvoer te brengen, of bijv. zelf uitvoering ter hand te nemen,
inclusief participatie van omwonenden en mogelijk anderen?

Overige punten

Mulder

9

Energietransitie
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Actiepuntenlijst
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Wat verder ter tafel komt

