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Voorlopig

De voorzitter van de raadscommissie Middelen roept de leden van de raadscommissie Middelen op tot het 
houden van een openbare vergadering op woensdag 15 september 2021 om 20.00 uur in het Raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1 te Heemstede.

De voorlopige agenda luidt als volgt: portefeuillehouder

1 Opening en vaststellen agenda commissie Middelen 15 september 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.

A-stukken
(Dit zijn stukken die aan de commissie worden voorgelegd voor advies aan de raad.)

3 Verduurzamen eigen gebouwen

Om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting om voor eigen gebouwen vóór 
2030 in energielabel A te voorzien is, gekoppeld aan het 
meerjarenonderhoudsplan, een eenmalige storting van € 900.000 in de 
“voorziening onderhoudsfonds woningen en gebouwen” nodig. Per gebouw zal, in 
het jaar voorafgaand aan het geplande groot onderhoud, een voorstel volgen 
waarin opgenomen de maatregelen die voor het betreffende gebouw nodig zijn om 
het energielabel A te bereiken. 

Van der Have

4 Wijziging kapitaalstructuur Meerlanden Holding NV

Het college is voornemens mee te werken aan de wijziging van de 
kapitaalstructuur Meerlanden Holding NV (verder: Meerlanden). 
De wijziging draagt bij aan de doelstelling van Meerlanden om aantrekkelijk te 
blijven voor alle huidige aandeelhouders om aandeelhouder te blijven en het 
gemakkelijker te maken voor nieuwe gemeenten om toe te treden (robuust bedrijf).

Mulder

5 Nota verbonden partijen 2021 gemeente Heemstede

Het college biedt de raad de concept nota verbonden partijen aan waarin de 
uitgangspunten voor de gemeente Heemstede zijn opgenomen. Met de vaststelling 
van deze nota, wordt ook het beleidskader vastgesteld over de visie op, 
kaderstelling, toezicht en evaluatie van de verbonden partijen (privaat- of
publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel 
belang heeft). 

Nienhuis



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)

6 Samenwerkingsafspraken voor de Metropoolregio Amsterdam

Het college geeft zijn zienswijze op de samenwerkingsafspraken voor de 
Metropoolregio Amsterdam (MRA).
In 2019 is een evaluatie naar het functioneren en de resultaten van de 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 -gehoord de wensen en opvattingen van de deelnemers- een 
voorstel opgesteld voor nieuwe samenwerkingsafspraken. Deze voorstellen legt de 
commissie nu voor aan de deelnemers om hun zienswijze te vernemen. 

Nienhuis

7 Concept vervangingsplan Openbare Verlichting 2020/2021

In het kader van vervanging van openbare verlichting worden voorstellen gedaan 
voor de voor 2020 en 2021 geraamde kredieten. Er wordt een extra inspanning 
gedaan om achterstanden te voorkomen. Hiermee wordt teven een flinke stap 
gezet in het bereiken van de rijksdoelstellingen voor energiebesparing. Daarnaast 
worden er voorstellen gedaan in het kader van de gewenste versterking van de 
beeldkwaliteit van de openbare verlichting.

Van der Have

8 80%-versie Transitievisie Warmte gemeente Heemstede

Het afgelopen jaar hebben wij samen met betrokken partijen en inwoners gewerkt 
aan de Transitievisie Warmte (TVW). De TVW is een verkenning naar de kansen 
en (on)mogelijkheden voor alternatieve duurzame warmteoplossingen voor 
Heemstede. Conform het vastgestelde stappenplan voor het opstellen van de TVW 
vraagt het college aan de commissie Middelen een zienswijze over de 80%-versie.

Struijf

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.)

9 Samenwerking GBKZ – Belastingen Bollenstreek op verzoek van D66

Er loopt momenteel een onderzoek naar de samenwerking tussen GBKZ en 
Belastingen Bollenstreek. 
Dit onderzoek is verdeeld in een aantal fasen. 
De intentionele fase is afgerond. 
Met de vaststelling van de bestuursopdracht geeft het college opdracht het 
onderzoek in de volgende fase te vervolgen.

Kernvragen D66
Wat is de aanleiding voor de samenwerking?
Op welke punten en in welke mate verwacht het college een verbetering van de 
genoemde 4 K’s? Indien nog niet bekend, wanneer volgt dan nadere informatie en 
wanneer voorstel voor besluit?

Mulder

Overige punten

10 Energietransitie

11 Actiepuntenlijst

12 Wat verder ter tafel komt


