
 
 
 
 
 
 
 
 

Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Middelen 
17 november 2021 

 
 
AANWEZIG: dhr. P.C. Keyser (HBB), mw. L. Jagtenberg (HBB), dhr. K.R. Kremer (HBB), mw. J.C. Brouwers-Oosterbaan (VVD), mw. 
J.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), dhr. J.F. Struijf (wethouder) en mw. N.F. Mulder (wethouder)  
 
VOORZITTER: mw. A.M.C.E. Stam 
COMMISSIEGRIFFIER: dhr F.B. Wilschut  

 

1 Opening en vaststellen agenda commissie Middelen 17 november 2021 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

2 Spreekrecht inwoners 

Er hebben zich geen insprekers gemeld voor het spreekrecht inwoners.  

 

3 Transitievisie Warmte Heemstede 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de Transitievisie Warmte 
Heemstede als hamerpunt te agenderen.  

 

4 Programma water Bloemendaal en Heemstede 2022-2026 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om het Programma Water 
Bloemendaal en Heemstede 2022-2026 als hamerpunt te agenderen.  

 

5 Strategie en agenda Klimaatadaptatie 2022-2026 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de Strategie en agenda 
Klimaatadaptatie 2022-2026 als hamerpunt te agenderen.  

 

6 Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2021 gemeente Heemstede 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de Controleprotocol 
accountantscontrole jaarrekening 2021 gemeente Heemstede als hamerpunt te agenderen.  

 

7 Definitieve samenwerkingsafspraken MRA 

Toezegging: Het college zegt toe de vragen uit de eerste termijn schriftelijk te beantwoorden. 

Ordevoorstel mw. Jagtenberg: Voorstel om dit B-stuk ‘Definitieve samenwerkingsafspraken MRA’ 
na de schriftelijke beantwoording van het college te bespreken in de raad.  

Het ordevoorstel wordt aangenomen.  

 



8 Energietransitie 

Dhr. Rocourt (D66) heeft een verzoek aan het college over het inzichtelijk maken van de 
subsidieregelingen voor inwoners. 

Mw. Pameijer (PvdA) vraagt of er een nieuwe regeling voor reductie van de energieverbruik komt.  

Dhr. Kremer (HBB) vraagt naar de datum van stoppen subsidie palletkachels.  

Toezegging: Het college zegt toe in een volgende stand van zaken terug te koppelen over het 
inzichtelijk maken van de subsidieregelingen voor inwoners, over of er een nieuwe regeling 
reductie energieverbruik komt en wanneer de subsidie voor palletkachels stopt of is gestopt.  

 

9 Actiepuntenlijst 

De commissie gaat akkoord met het afdoen van actiepunt 21-08 Glasvezel.  

 

10 Wat verder ter tafel komt 

 

 

 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:50 uur.  

 
 
 


