ACTIEPUNTENLIJST COMMISSIE MIDDELEN

BEHANDELEN IN de commissie van JANUARI
Nr. en

Onderwerp

Actie door

Ingebracht

Planning

Afgedaan

19-22
Commissie

Laadinfrastructuur:
het college informeert de commissie
over de verhouding tussen het aanbod en de vraag naar laadpalen in Heemstede rekening
houdend met de capaciteit van het netwerk, of het Heemsteedse beleid als basis kan dienen
voor de gemeentelijke visie op de laadinfrastructuur en de laadpalendiscussie meegenomen
kan worden in het duurzame mobiliteitsvraagstuk.

Mulder

13-11-2019

Januari

AP 19-22 / C-stuk februari

Het college onderzoekt of de nationale agenda laadinfrastructuur van invloed is op de
gemeentelijke visie op laadpalen en informeert de commissie hierover.

Struijf

12-02-2020

Het college komt uiterlijk in december 2020 met een stuk naar de raad over de
laadinfrastructuur.

Struijf

11-03-2020

Managementrapportage GBKZ: Het college komt schriftelijk terug op de vraag: Als Mandaat
BV failliet gaat kunnen we dan ons geld terugkrijgen?

Mulder

18-11-2020

Mw. De Wit
(CDA)

20-13
Mw. de Wit
(CDA)

Mondelinge toelichting in de
commissie Middelen van 11-032020
December
2020

AP 19-22 / Collegebericht 1112-2020
AP 20-13

BEHANDELEN NA de commissie van JANUARI
Nr. en

Onderwerp

Actie door

Ingebracht

20-01
Commissie

Toekomst Heemsteedse onroerend goedportefeuille: Het college zegt toe te komen met
een uitgebreide notitie met daarin:
- Een tijdslijn
- Een verduidelijking van het komende proces
- Een verduidelijking over de rol van de raad.

Van der
Have

15-01-2020

Het college zegt toe in twee weken een tijdlijn naar de commissie te sturen.
Het college zegt toe voor september te komen met de notitie (AP 20-01) zodat de commissie
daarover kan discussiëren in september.

Planning

Afgedaan
Deel: B-stuk commissie
Middelen juni

10-06-2020

In twee
weken

10-06-2020

Q1 2021

AP20-01B

ACTIEPUNTENLIJST COMMISSIE MIDDELEN

20-05
Dhr. Rocourt
(D66)

5G: Het college checkt de stand van zaken t.a.v. 5G-netwerk.
En stuurt de brief van het ministerie door naar de raad zodra die beschikbaar is.

College

27-02-2020

College

11-03-2020
AP 20-05B (tussenstand)

Het college geeft een nieuwe stand van zaken zodra meer over het onderwerp bekend is.
Het college geeft een nieuwe stand van zaken.
20-08
Commissie

De commissie vraagt de agendacommissie om een voorstel te doen over de bespreking van
de Eneco-gelden.

AP 20-05

Van der
Have

24-09-2020

Agendacie.

09-09-2020

AP 20-05C

