
 

 

 

 

 

 

 

 

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 woensdag 7 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.) 

3 

20:15-20:45 

Vaststellen bestemmingsreserve voor energietransitie 
Het college van B en W stemt in met het onttrekken van € 4.400.000 uit 
de algemene reserve en deze toe te voegen aan een nieuwe 
bestemmingsreserve Energietransitie. Het college zet hiervoor in op het 
programmakader met de titel ‘Energiepact Heemstede’ bestaande uit 
de volgende drie onderdelen: hernieuwbare energie(infrastructuur), 
impulsmaatregelen energietransitie en een klimaat-challenge 
Heemstede. 

Grummel 

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.) 

4 

20:45-21:15 

Aanpak energieopgave Heemstede 
Het college stelt de Aanpak energieopgave Heemstede 1e fase vast. In 
de aanpak is inzichtelijk gemaakt welke maatregelen op dit moment 
bestaan voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, 
stichtingen en verenigingen nu de energielasten zijn gestegen. In de 
eerste fase wordt voor de korte termijn een maatregelenpakket 
beschikbaar gesteld. Deze is voor directe ondersteuning van de 
doelgroepen die onvoldoende geholpen worden met de bestaande 
maatregelen. Het college stelt voor om op de korte termijn een Tijdelijke 
overbrugginsregeling energie voor sport, cultuur en overige 
maatschappelijke instellingen uit te werken. Voor de lange termijn wordt 
een aanpak opgesteld om versneld in te zetten op het besparen van 
energie. De lange termijn aanpak wordt voor de zomer van 2023 
voorgelegd aan de raad. 

 

Grummel 



Overige punten 

5 

21:15-21:25 

Energietransitie   

6 

21:25-21:30 

Regionale samenwerking 
Onder voorbehoud van aanmelding: bespreking onderwerp/stukken. 

 

 

7 

21:30-21:40 

Actiepuntenlijst   

 

8 

21:40-21:45 

Wat verder ter tafel komt  

 


