
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda commissie Middelen 
 

Voorlopig 
 
De voorzitter van de raadscommissie Middelen roept de leden van de raadscommissie Middelen op tot het 
houden van een openbare vergadering op dinsdag 6 december  2022 om 20.00 uur.  
 
De voorlopige agenda luidt als volgt: portefeuillehouder 
 
Indicatieve tijd 

1 

20:00-20:05 

Opening en vaststellen agenda commissie Middelen   

 

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.) 
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20:15-20:45 

Instellen Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoering 
Bloemendaal en Heemstede per 1 januari 2023. 
De vervlochten teams Human Resources Management (HRM), 
Communicatie en Facilitaire Zaken worden om beheersmatige redenen 
per 1 januari 2023 ondergebracht en geborgd in een lichte 
Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoering Bloemendaal en 
Heemstede 2023. Daarmee wordt bereikt dat formatie helder kan 
worden verantwoord, wordt voldaan aan fiscale vereisten en een 
heldere inrichting van aansturing, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden voor het beheer van de vervlochten teams wordt 
geborgd. 

Nienhuis en de Wit 

4 

20:45-21:00 

Belastingverordeningen 
Jaarlijks stelt de raad de gemeentelijke belastingverordeningen vast. De 
tarieven voor 2023 zijn volgens de uitgangspunten in de door de raad 
vastgestelde begroting 2023. 

De Wit  
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21:00-21:15 

Najaarsnota 2022 
De najaarsnota geeft inzicht in de financiële eindejaarprognose van het 
lopende begrotingsjaar 2022. Op basis van de budgettaire wijzigingen 
uit de najaarsnota 2022 wordt een begrotingswijziging 2022 gemaakt. In 
de cijfers van 2022 is de septembercirculaire 2022 verwerkt. 

In de najaarsnota is de rapportage sociaal domein opgenomen waarin 
wordt gerapporteerd over het gebruik van de open einde regelingen 
Wmo en Jeugdwet. 

De Wit 



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.) 
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21:15-21:45 

 

Concept Economisch Actieprogramma 2023-2027 inclusief 
Uitvoeringsagenda 2023 
Het college van B&W stemt in met concept Economisch 
Actieprogramma 2023-2027. Het actieprogramma geeft antwoord op de 
vraag welke actielijnen, maatregelen en concrete acties nodig zijn om 
het economisch klimaat in Heemstede te behouden en te versterken de 
komende jaren. Het college vraagt de commissie Middelen haar 
zienswijze kenbaar te maken over het economisch actieprogramma. De 
Uitvoeringsagenda 2023 is ter informatie meegestuurd. 
 

De Wit 

C-stukken 
(Dit zijn stukken die aan de commissie voor kennisgeving worden aangeboden.) 
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21:45-22:00 

 

Afkoop lening Stichting Accommodaties Racing Club Heemstede 
De gemeente Heemstede staat garant voor een tweetal door Stichting 
Accommodatie Racing Club Heemstede (RCH) bij de Bank 
Nederlandse Gemeenten (BNG) gesloten geldleningen. De gemeente is 
de afgelopen periode aangesproken op haar garantstelling en koopt de 
leningen af bij de BNG. Met de voetbalvereniging RCH wordt onder 
dezelfde voorwaarden als de BNG een betalingsregeling afgesproken 
middels een overeenkomst. 
 
De fractie van HBB agendeert dit C-stuk met de volgende politieke 
kernvragen:  
(1) wat is het financiële risico voor de gemeente in dit geval? 
(2) hoe is het beheer van verstrekte garanties en andere verbonden 
partijen, in het algemeen en in dit geval? 
 

Meerhoff 
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22:00-22:05 

Wat verder ter tafel komt  

 


