
 
 
 
 
 
 
 
 

Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Middelen 
13 oktober 2021 

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

 

1 Opening en vaststellen agenda commissie Middelen 13 oktober 2021 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

2 Spreekrecht inwoners 

Er hebben zich geen insprekers gemeld voor het spreekrecht inwoners.  

 

3 Najaarsnota 2021 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de najaarsnota 2021 als 
hamerpunt te behandelen in de raad van 28 oktober 2021.  

 

4 Programmabegroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025 

Conclusie voorzitter: De raad bespreekt de begroting voor het komende jaar op 4 en 5 
november; de Begrotingsraad. Vanavond stond de begroting op de agenda om inwoners 
de mogelijkheid te geven in te spreken over de begroting. Er hebben zich geen inwoners 
gemeld voor het spreekrecht en daarmee concludeer ik dat de raad de begroting verder zal 
bespreken op 4 en 5 november.  

 

5 Toekomstvisie Weekmarkt Heemstede en Marktverordening Heemstede 2022 

Conclusie voorzitter: De commissie heeft een groot aantal suggesties meegegeven aan het 
college ter overweging voor de praktische uitwerking van de toekomstvisie. De commissie 
adviseert de raad om de Toekomstvisie Weekmarkt Heemstede en Markverordening 
Heemstede 2022 als hamerpunt te behandelen in de raad van 28 oktober 2021.  

 

6 Vaststellen afspraken MRA Duurzaamheid Top 2021 

Conclusie voorzitter: Voldoende besproken.  

 



7 Energietransitie 

Mw. de Wit (CDA) vraagt naar mogelijkheden van warmtefoto’s. 

Dhr. Keyser (HBB) vraagt naar een brief over zonnepanelen – Woonstede 

Dhr. Rocourt (D66) vraagt naar het doel van de uitvoeringstafels.  

 

8 Actiepuntenlijst 

Mw. de Wit (CDA) vraagt naar de concrete planning van de actiepunten.  

 

9 Wat verder ter tafel komt 

Dhr. Rocourt (D66) vraagt naar de toekomstplannen van Yverda.  

 

 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:52 uur. 

 

 
 
 


