
 
 
 
 
 
 
 
 

Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Middelen 
14 september 2022 

 
 
AANWEZIG: Remco Ates (VVD), Lusine Bakhshyan (VVD), Ems Post-van Zon (HBB), Olav Lommerse (HBB), Paul Nielen (D66), Tobias 
Zwijnenburg (D66), Marjolein ‘t Hart (GroenLinks), Oscar Boeder (CDA), Celmo Vidal Queta (PvdA), Eveline Stam (wethouder), Anneke 
Grummel (wethouder) en Arianne de Wit- van der Linden (wethouder).   
 
VOORZITTER: Marloes Derks 
COMMISSIEGRIFFIER: Frank Wilschut  
 

1 Opening en vaststellen agenda commissie Middelen 14 september 2022 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

2 Spreekrecht inwoners 

Er hebben zich geen insprekers gemeld.  

 

3 Wegbeheer 2022-2026 

Toezegging: Het college zegt toe de lijst van duurzame maatregelen schriftelijk op te sturen. 

Toezegging: Het college zegt informatie toe over de relatie tussen de storting in de voorziening 
en bijbehorend beheerniveau en de mogelijkheden om later bij de begroting te besluiten.  

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om het raadsvoorstel ‘Wegbeheer 
2022-2026’ als bespreekpunt te agenderen zodat de raad kan doorspreken over wanneer te 
besluiten over het (structureel) verhogen van de jaarlijkse storting.  

 

4 Wijziging Financiële verordening 2018 gemeente Heemstede 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de wijziging financiële verordening 
2018 gemeente Heemstede als bespreekpunt te agenderen zodat de raad kan doorspreken 
over de ratio van het weerstandsvermogen.  

 

5 Actualisatie van de voorziening "onderhoudsfonds woningen en gebouwen" op grond van 
de actualisatie van het MJOP 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de actualisatie van de voorziening 
“onderhoudsfonds woningen en gebouwen” op grond van de actualisatie van het MJOP 
als bespreekpunt te agenderen zodat de raad kan doorspreken over het moment van 
besluitvorming.  

 

6 Bijdrage tijdelijk alternatief feestverlichting Raadhuisstraat-Binnenweg 2022 

Toezegging: Het college zegt toe een overzicht op te sturen van hoe andere gemeenten en 
andere winkelcentra in Heemstede de feestverlichting organiseren en dit te betrekken bij het plan 
dat verwacht wordt in Q1 van 2023.  

Conclusie voorzitter: Voldoende besproken.  



 

7 Energietransitie 

Mw. ’t Hart (GroenLinks) vraagt naar de communicatie over het verduurzamen van woningen. 

Mw. ’t Hart (GroenLinks) vraagt naar het verduurzamen van de Spaarneborgh en de rol van de 
gemeente.  

 

8 Regionale samenwerking 

Er zijn geen aanmeldingen voor een bespreking.  

 

9 Actiepuntenlijst commissie Middelen september 2022 

De commissie doet de volgende actiepunten af: 

• 22-03 Excellent weerstandsvermogen  

• 22-07 Bijlagen Woo-proof vastgoed 

• 22-08 Samenwerking vastgoed gemeentelijke gebouwen en gronden 
 
Mw. Post-van Zon (HBB) vraagt naar de stikstofnorm voor Heemstede en hoever we binnen de 
norm vallen.  
 
Toezegging: Het college zegt toe de stikstofnorm voor Heemstede en hoever we nu binnen de 
norm vallen te delen met de raad.  

 

10 Wat verder ter tafel komt 

Wethouder Grummel doet een mededeling over de mogelijke vervuiling van het oppervlakte 
water in de Rivierenbuurt. 

Dhr. Lommerse (HBB) vraagt naar het vervolg van de komende dagen m.b.t. de mogelijke 
vervuiling van het oppervlakte water in de Rivierenbuurt.  

Toezegging: Het college zegt toe de raad op de hoogte te houden van vervolgacties i.v.m. de 
mogelijke vervuiling van het oppervlakte water in de Rivierenbuurt.  

Dhr. Boeder (CDA) vraagt naar de verkoop van glasvezel abonnementen. 

Dhr. Zwijnenburg (D66) roept de commissie op om naar de regionale radenbijeenkomst van 21 
september te komen.  

Dhr. Boeder (CDA) vraagt naar het ontvangen van een magazine terwijl hij een Ja-Ja-sticker 
heeft.  

Toezegging: Het college zegt toe te checken of het ontvangen een magazine kan met een Ja/Ja-
sticker.  

Wethouder Stam wijst de commissie op de nieuwe kunst aan de wand met foto’s van de hospice.  

 

 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:16 uur.  

 

 
 



 


