
 
 
 
 
 
 
 
 

Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Middelen 
12 mei 2021 

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

 

1 Opening en vaststellen agenda commissie Middelen 12 mei 2021 

De voorzitter meldt de commissie Middelen dat uit de raadsstemming blijkt dat mw. Jagtenberg 
voortaan de commissievoorzitter is van de commissie Samenleving met 15 stemmen voor en 2 
stemmen tegen.  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2 Spreekrecht inwoners 

Mw. Wiebosch (stichting Manpadslaangebied) spreekt in over de besteding van het financiële 
surplus. 

 

3 Kader voor de ambtelijke samenwerking Heemstede Bloemendaal 

Toezegging: Het college zegt toe dat de datum in de samenwerkingsovereenkomst wordt 
gewijzigd naar het moment dat de raad in Heemstede het kader heeft vastgesteld.  

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om het kader voor de ambtelijke 
samenwerking Heemstede – Bloemendaal als hamerpunt te agenderen. Het college kan 
hierna de samenwerkingsovereenkomst tekenen. 

 

4 Regionale Energiestrategie 1.0 Noord-Holland Zuid 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de Regionale Energiestrategie 1.0 
Noord-Holland Zuid als hamerpunt te agenderen. 

 

5 Afvalstoffenverordening Heemstede 2021 

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

 



6 Kapitaalversterking Stedin aankoop cumulatief preferente aandelen 

Toezegging: Het college zegt toe de vragen van GL en de vraag van het CDA over liquiditeit 
schriftelijk te beantwoorden.  

Conclusie voorzitter: Voor nu voldoende besproken. Het raadsvoorstel zal opnieuw 
geagendeerd worden voor de commissie Middelen van juni en de raad van 14 juni. In de 
raad van mei kunt u wel de bekrachtiging van de geheimhouding verwachten. 

 

7 Voorstel versteviging MRA samenwerking 

Conclusie voorzitter: De voorliggende Heemsteedse zienswijze kan de goedkeuring krijgen 
van de meerderheid van de commissie met de toevoeging dat de MRA een reactie geeft op 
de Heemsteedse zienswijze. Daarnaast is een meerderheid van de commissie kritisch op 
de manier waarop de raad is meegenomen door de MRA in de voorliggende versterking en 
verwacht daarin verbetering. 

 

8 Generiek zoekgebied zon op parkeerplaats Sportpark Groenendaal 

Conclusie voorzitter: Voldoende besproken 

 

9 Energietransitie 

Conclusie voorzitter: Voldoende besproken 

 

10 Actiepuntenlijst commissie Middelen 12 mei 2021 

De actiepunten 20-13 Managementrapportage GBKZ en 21-03 MRA Transitiecommissie zijn door 
de commissie afgedaan. 

 

11 Wat verder ter tafel komt 

Mw. de Wit (CDA) vraagt naar het bord voor bij de Bronsteevijver.  

Dhr. Rocourt (D66) vraagt naar de rol gemeente i.h.k. aanleg van glasvezel 

Toezegging: Het college zegt toe om beide vragen schriftelijk te beantwoorden. 

 

 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:53 uur.  

 
 
 


