Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Middelen
15 september 2021

AANWEZIG: dhr. P.C. Keyser (HBB), mw. L. Jagtenberg (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), dhr. J.F. Struijf (wethouder), mw. A.P. van der Have (wethouder), mw. N.F. Mulder (wethouder), L.
Kok (Domeinmanager Ruimte), F. Leendertse (Financieel Beleid), L. Schoonderbeek (Beheer Vastgoed). R. van der Aar (Ruimtelijk
Beleid), M. Hin (Ruimtelijk Beheer), E. Suijk (Ruimtelijk Beleid) en mw. H. Vos (gemeentesecretaris).
VOORZITTER: mw. A.M.C.E. Stam
COMMISSIEGRIFFIER: mw. E.B.C. van der Hoek
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Agenda commissie Middelen 15 september 2021
Agendapunt 4, Wijziging kapitaalstructuur Meerlanden Holding NV, wordt als eerste behandeld waarna
de overige punten.
Met deze wijziging wordt de agenda vastgesteld,
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Spreekrecht inwoners
Er zijn geen insprekers.

4

Wijziging kapitaalstructuur Meerlanden Holding NV (A)
De commissie heeft meer informatie nodig om tot een advies te komen aan de raad.
Conclusie van de voorzitter: Wijziging kapitaalstructuur Meerlanden Holding NV gaat als
bespreekpunt naar de raad.
Toezegging wethouder Mulder: Het college zet zich ervoor in om de commissie voor de komende
raad te informeren over:
- Andere scenario’s dan verkoop van de aandelen en de bijbehorende kansen en risico’s
waaronder: nee zeggen, uitstappen, inkoop door de nieuwe gemeenten (uitbreiding).
- De invloed van de verkoop van de aandelen op de toekomstbestendigheid van de Meerlanden
waaronder op: de strategie, het inspelen op nieuwe ontwikkelingen, de grootte ten opzichte
van andere aanbieders.
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Verduurzamen eigen gebouwen (A)
De commissie gaat akkoord met de storting in de voorziening onderhoudsfonds woningen en
gebouwen ten behoeve van het voorzien van een A-label aan de eigen gebouwen.
Conclusie van de voorzitter: Verduurzamen eigen gebouwen gaat als hamerpunt naar de raad.
Toezegging wethouder Van der Have: Het college informeert de commissie voor komende raad
over het effect van de waardevermeerdering van de eigen gebouwen op de balans.
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Nota verbonden partijen 2021 gemeente Heemstede (A)
De commissie wenst de nota verbonden partijen een levend document te maken, geschikt voor
(nieuwe) raadsleden met voorbeelden per categorie ( zonder visie van het college) en geeft de griffie
mee te onderzoeken hoe de stukken per verbonden partij een plaats kunnen krijgen in de vergaderapp.
Conclusie van de voorzitter: Nota verbonden partijen 2021 gemeente Heemstede gaat als
hamerpunt naar de raad.
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Samenwerkingsafspraken voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) (B)
De commissie wil meedoen in MRA, maar betreurt het proces in aanloop naar het vaststellen van de
samenwerkingsafspraken en het tijdspad voor de raad om te komen tot een zienswijze hierop.
Conclusie van de voorzitter: De commissie stemt met de zienswijze op de
samenwerkingsafspraken die door het college is voorgesteld.
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Concept vervangingsplan Openbare Verlichting 2020/2021 (B)
Conclusie van de voorzitter: De commissie stemt in met het vervangingsplan openbare verlichting
dat nog beter aansluit als lantaarnpalen als laadpalen in het plan worden meegenomen.
Toezegging wethouder Van der Have: Het college onderzoekt of het netwerk in Heemstede
geschikt is voor het plaatsen van lantaarnpalen als laadpalen en informeert de commissie
hierover.
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80%-versie Transitievisie Warmte gemeente Heemstede (B)
Conclusie van de voorzitter: De commissie is akkoord met de 80%-versie Transitievisie Warmte en
geeft de wethouder een aantal punten mee waaronder:
- De visie een levend document maken en starten met herijken na 2, 3 jaar inclusief warmteplan
- Het bewaken van kosten voor de inwoners
- Samenwerken in buurten bevorderen met het oog op ruimtebesparing en kostenreductie
- Inwoners vooral faciliteren met het realiseren van de eerste stap, isoleren
- In beeld brengen wat er al in Heemstede gebeurt ter inspiratie
- Consistent en herkenbare communicatieuitingen inzetten
- Woningbouwverenigingen betrekken om grote stappen te makken, gebiedsgericht werken.
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Samenwerking GBKZ – Belastingen Bollenstreek (C)
Conclusie van de voorzitter: Voldoende besproken.

10 Energietransitie
Geen punten.
11 Actiepuntenlijst
Geen mutaties.
12 Wat verder ter tafel komt
Geen punten.
13 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:54 uur.

