
Besluitenlijst commissie Middelen

6 december 2022

AANWEZIG: Lusine Bakhshyan (VVD), Remco Ates (VVD), , Olav Lommerse (HBB), Paul Nielen (D66), Antoine Rocourt (D66), Peter 
Zoetemeijer (GroenLinks), Sjors van der Weijden (CDA), Celmo Vidal Queta (PvdA), Astrid Nienhuis (burgemeester), Eveline Stam 
(wethouder), Arianne de Wit- van der Linden (wethouder), Sam Meerhoff (wethouder), Henriëtte de Vos (secretaris), Pim van Wonderen 
(manager HRM) en Mariëlle Passchier (beleidsmedewerker economie).

AFWEZIG: Ems Post-van Zon (HBB), Tobias Zwijnenburg (D66), Marjolein ‘t Hart (GroenLinks) en Oscar Boeder (CDA)

VOORZITTER: Vanessa Storm van 's Gravesande-Penn
COMMISSIEGRIFFIER: Edith van der Hoek 

1 Opening en vaststellen agenda commissie Middelen 6 december 2022

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2 Spreekrecht inwoners

Er zijn geen insprekers.

3 (NIEUW) Instellen Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoering Bloemendaal en Heemstede 
per 1 januari 2023 (A)

Conclusie van de voorzitter: Instellen Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoering 
Bloemendaal en Heemstede per 1 januari 2023 gaat als bespreekpunt naar de raad met als 
gesprekspunt het gevolgde proces. 

4 Vaststellen belastingverordeningen 2023 (A)

Conclusie van de voorzitter: Vaststellen belastingverordeningen 2023 gaat als bespreekpunt naar 
de raad met als gesprekspunt het OZB-tarief 2023 ten opzichte van 2022.

Toezegging wethouder De Wit: Het college informeert de commissie voor de raad van december 
over de prognose van de WOZ-waarde voor niet-woningen en de gevolgen voor het OZB-tarief.
Toezegging wethouder De Wit: Het college betrekt het wijzigen van de tarieven voor een grote en 
kleine afvalbak bij het afvalplan dat het college komend jaar aan de raad zal aanbieden.

5 Najaarsnota 2022 (A)

Conclusie van de voorzitter: Najaarsnota 2022 gaat als bespreekpunt naar de raad met als 
gesprekspunten:
- de splitsing van baten en lasten van de woonunits voor Oekraïense vluchtelingen
- het BUIG-budget



6 Concept Economisch Actieprogramma 2023-2027 inclusief Uitvoeringsagenda 2023 (B)

Conclusie van de voorzitter: De commissie is akkoord met het concept economische 
actieprogramma en geeft de volgende aandachtspunten mee: 
- prioritering van de actiepunten
- betrekken van de winkelvisie bij het actieprogramma.

7 Afkoop lening Stichting Accommodaties Racing Club Heemstede

Conclusie van de voorzitter: Voldoende besproken.

8 Wat verder ter tafel komt

Er zijn geen punten.

9 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22:24 uur


