
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 14 september  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

Wegbeheer 2022-2026
Voor de wegen in Heemstede is een onderhoudsplan opgesteld: het 
Beheerplan Wegen 2022-2026. Met dit Beheerplan wordt de ontstane 
onderhoudsachterstand van de afgelopen jaren ingelopen zodat de 
wegen op het geldende onderhoudsniveau (niveau B) komen. Waar 
mogelijk worden duurzaamheids- en leefbaarheidsaspecten, en 
klimaatadaptieve voorzieningen in het onderhoud meegenomen. Om de
kwaliteit van de wegen naar het huidige onderhoudsniveau terug te 
brengen en te behouden, is een jaarlijkse dotatieverhoging van € 
410.000 nodig. Dit is inclusief de recente sterke stijging van materiaal- 
en arbeidskosten.

Stam

4

20:45-21:15

Wijziging financiële verordening
Het college stelt de raad voor om het beleid voor het bepalen van het 
weerstandsvermogen en de ratio weerstandscapaciteit vast te stellen 
en dit in de Financiële verordening op te nemen. Daarnaast worden nog
een paar kleine aanpassingen in die verordening meegenomen.

De Wit

5

21:15-21:45

Actualisatie van de voorziening “onderhoudsfonds woningen en 
gebouwen” op grond van de actualisatie van het MJOP
Het onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen en objecten wordt 
bekostigd uit de voorziening “onderhoudsfonds woningen en 
gebouwen”. Op basis van het Besluit begroting en verantwoording 
provincies en gemeenten (BBV) is het verplicht een actueel 
meerjarenonderhoudsplan (MJOP) te hebben voor een voorziening. Het
college heeft besloten de raad voor te stellen het onderhoudsniveau 
gelijk te houden en vanwege de stijgende onderhoudskosten de 
jaarlijkse dotatie te verhogen.

Grummel



C-stukken
(Dit zijn stukken die aan de commissie voor kennisgeving worden aangeboden.)

6

21:45-22:00

Bijdrage tijdelijk alternatief feestverlichting Raadhuisstraat-
Binnenweg 2022
De fractie van GroenLinks heeft dit C-stuk geagendeerd met de 
politieke kernvragen:

1. Hoe regelen de andere Heemsteedse winkelgebieden nu de 
feestverlichting en waarom kan dat niet in de Binnenweg?

2. Hoe regelen omliggende gemeenten de feestverlichting in de 
kerstperiode, en wat is daarbij de rol, en de financiële bijdrage 
van zowel de winkeliersverenigingen en de gemeentes?

3. Is scenario 2 niet op een of andere manier aan te passen zodat 
de verlichting eerder op de middag aan kan gaan? Ik zie dat er 
overdag soms groepen lantarens branden, blijkbaar om te 
kijken of er kapotte lampen zijn.

De Wit

Overige punten

7

22:00-22:05

Energietransitie

8

22:05-22:10

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

9

22:10-22:15

Actiepuntenlijst

10

22:15-22:20

Wat verder ter tafel komt


