
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda commissie Middelen 
 

724022 

Voorlopig 
 
De voorzitter van de raadscommissie Middelen roept de leden van de raadscommissie Middelen op tot het 
houden van een openbare vergadering op woensdag 17 november 2021 om 20.00 uur in het Raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1 te Heemstede. 
 
De voorlopige agenda luidt als volgt: portefeuillehouder 
 
 

1 

20:00-20:05 

Opening en vaststellen agenda commissie Middelen 17 november 
2021 

 

 

2 

20:05-20:15 

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 

20:15-20:45 

Transitievisie Warmte Heemstede 

Het afgelopen jaar heeft de gemeente 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. In Heemstede zetten 
we in de periode tot 2030 in op het besparen van aardgas. We wijzen 
nog geen concrete ‘startwijken’ aan die voor een bepaalde datum van 
het aardgas af gaan. Uiteraard mag iedereen die dat al wil de stap naar 
aardgasvrij maken.  

Struijf 

 

4 

20:45-21:15 

Programma water Bloemendaal en Heemstede 2022-2026 

Het college van B&W stelt de raad voor het ‘Programma water 
Bloemendaal en Heemstede 2022-2026’ vast te stellen. Met de 
vaststelling van het Programma Water wordt aangesloten bij de brede 
maatschappelijke thema’s, doelen en ambities van de Omgevingsvisie 
maar wordt ook voldaan aan de verplichting tot het hebben van een 
geldig GRP omdat het de wettelijk vereiste inhoud heeft. 

Mulder 

 

5 

21:15-21:45 

Strategie en agenda Klimaatadaptatie 2022-2026 

Het college van B&W stelt de raad voor de ‘strategie en agenda 
Klimaatadaptatie Bloemendaal en Heemstede 2022-2026’ vast te 
stellen, in de voorjaarsnota 2022 een bedrag van € 68.000 te verwerken 
en in de kadernota 2023-2026 een jaarlijks budget van € 50.000 voor 
strategie en agenda Klimaatadaptatie. 

Mulder 

 



6 

21:45-22:15 

Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2021 gemeente 
Heemstede 

Het college stelt voor het controleprotocol vast te stellen ten behoeve 
van de accountantscontrole op de jaarrekening 2021. Dit 
controleprotocol bevat geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van 
het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 
2019 en 2020.  

Mulder 

 
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) 

7 

22:15-22:45 

Definitieve samenwerkingsafspraken MRA 

Het college stelt de raad voor in te stemmen met de 
Samenwerkingsafspraken voor onze samenwerking in de 
Metropoolregio Amsterdam. Een set afspraken om de samenwerking in 
de regio verder te versterken, slagvaardiger en transparanter te maken. 
Deze afspraken zijn tot stand gekomen na een  intensief proces waarin 
elke gemeente op diverse momenten haar wensen en opvattingen heeft 
kunnen inbrengen.  

Nienhuis 

 

Overige punten 
 

8 

22:50-23:00 

Energietransitie  

 

9 

23:00-23:05 

Actiepuntenlijst  

 

10 

23:05-23:15 

Wat verder ter tafel komt  

 
 


