
 
 
 
 
 
 
 
 

Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Middelen 
15 juni 2022 

 
 
AANWEZIG: Lusine Bakhshyan (VVD), John Wulfers (VVD), Ems Post-van Zon (HBB), Anne-Marie Apswoude (HBB), Paul Nielen 
(D66), Antoine Rocourt (D66), Marjolein ‘t Hart (GroenLinks), Oscar Boeder (CDA), Celmo Vidal Queta (PvdA), Astrid Nienhuis 
(burgemeester), 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 15 juni 2022 

Dhr. Ates (VVD) heeft zich afgemeld en wordt vervangen door dhr. Wulfers (VVD). 
Dhr. Lommerse (HBB) heeft zich afgemeld en wordt vervangen door mw. Apswoude (HBB). 
Dhr. Zwijnenburg (D66) heeft zich afgemeld en wordt vervangen door dhr. Rocourt (D66).  
 

De agenda is vastgesteld zoals aangeboden.  

 

2 Spreekrecht inwoners 

Er hebben zich geen insprekers gemeld voor het spreekrecht inwoners.  

 

3 Vaststellen jaarstukken 2021 gemeente Heemstede 

Toezegging: Het college zegt toe terug te komen op de mogelijkheden om de presentatie van de 
tabellen in financiële stukken begrijpelijker te maken (min is min en plus is plus). 

Toezegging: Het college zegt toe de vraag over een excellent weerstandsvermogen in 
verhouding tot de Eneco-middelen en de financiële gevolgen van de Kaderbrief schriftelijk te 
beantwoorden.  

Toezegging: Het college zegt toe zich in te zetten om de inzet voor de Formule 1 globaal 
inzichtelijk te maken.  

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de jaarstukken 2021 als 
hamerpunt te agenderen.  

 

4 Kaderbrief 2023-2026 & Voorjaarsnota 2022 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de Kaderbrief 2023-2026 & Voorjaarsnota 2022 
als bespreekpunt te agenderen in de raad van 7 juli 2022.  

 



5 Ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling de Omgevingsdienst IJmond 
en de jaarrekening en het jaarverslag 2021. Tevens een tweede begrotingswijziging 2022. 

Toezegging: Het college zegt toe de voortgang m.b.t. de twee voorbehouden in het raadsbesluit 
terug te koppelen na de vergadering van 13 juli 2022 en aan het eind van het jaar. In de 
terugkoppeling van juli komt het college ook terug op de impact van het stikstofdossier voor 
Heemstede.  

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om Ontwerpbegroting 2023 van de 
gemeenschappelijke regeling de Omgevingsdienst IJmond, de jaarrekening en het 
jaarverslag 2021 en de tweede begrotingswijziging 2022 als hamerpunt te agenderen.  

 

6 Meerjarenbegroting Metropoolregio Amsterdam 2021-2024 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de Meerjarenbegroting 
Metropoolregio Amsterdam 2021-2024 als hamerpunt te agenderen.  

 

7 Wijziging Verordening commissie bezwaarschriften in verband met de Wet open overheid 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de wijziging Verordening 
commissie bezwaarschriften in verband met de Wet open overheid als hamerpunt te 
agenderen.  

 

8 Vaststellen Aanwijzingsbesluit Woo-contactpersoon Heemstede 2022 

Toezegging: Het college zegt toe in het najaar terug te komen op een jaarlijkse laagdrempelige 
terugkoppeling van de hoeveelheid Woo-verzoeken en dat te hangen aan een bredere kapstok.    

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om het vaststellen Aanwijzingsbesluit 
Woo-contactpersoon Heemstede 2022 als hamerpunt te agenderen.  

 

9 Onderzoek vastgoed gemeentelijke gebouwen en gronden 

Toezegging: Het college zegt toe schriftelijk terug te komen of de bijlagen van het C-stuk Woo-
proof zijn.  

Toezegging: Het college zegt toe uit te zoeken of een samenwerking met andere gemeente op 
het gebied van de software dan Bloemendaal mogelijk en wenselijk zou zijn om een efficiëntie 
slag te maken.  

Toezegging: Het college zegt toe in de begroting een verdere onderbouwing te geven voor de 
structurele uitbreiding van het aantal fte voor het vastgoed gemeentelijke gebouwen en gronden.  

Conclusie voorzitter: voldoende besproken.  

 

10 Energietransitie 

Mw. ’t Hart (GL) vraagt naar de uitvoering van de eenmalige energietoeslag. 

Dhr. Rocourt (D66) vraagt naar de vervolgstappen van de VVE aanpak en bijbehorende 
financiering.  

Mw. Bakhshyan (VVD) vraagt naar ‘Open Stad’.  

 



11 Actiepuntenlijst 

Mw. Post-van Zon (HBB) vraagt naar de stand van zaken Feestverlichting. 

 

12 Wat verder ter tafel komt  

Dhr. Rocourt (D66) vraagt naar het voorbereidingsbesluit flitsbezorgers.  

 

 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:11 uur.  

 

 
 
 


