
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Middelen 
16 november 2022 

 
 
AANWEZIG: Lusine Bakhshyan (VVD), Remco Ates (VVD), Ems Post-van Zon (HBB), Jan Verhagen (HBB), Paul Nielen (D66), Tobias 
Zwijnenburg (D66), Marjolein ‘t Hart (GroenLinks), Oscar Boeder (CDA), Celmo Vidal Queta (PvdA), Eveline Stam (wethouder) en 
Arianne de Wit- van der Linden (wethouder). 
 
VOORZITTER: Vanessa Storm van ’s Gravesande-Penn 
COMMISSIEGRIFFIER: Frank Wilschut  

 

1 Opening en vaststellen agenda 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

 

2 Spreekrecht inwoners 

Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

 

3 Najaarsnota 2022 

Toezegging: Het college stuurt de raad schriftelijke de stand van het saldo van de 
bijstandsuitkeringen (BUIG).  

Toezegging: Het college stuurt de raad een uitleg over waar de raad mee instemt betreffende 
hoofdstuk 3 ‘kredieten’.  
 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad unaniem om de Najaarsnota 2022 in 
de raad van december als bespreekpunt te agenderen. De commissie verwacht dat er 
doorgesproken moet worden over drie onderwerpen: 

1. Garant staan voor RCH (stichting Accommodatie Racing Club Heemstede) 
2. Splitsen van de reserve voor vluchtelingen en statushouders 
3. Overzicht in de financiële stukken waarbij inzicht wordt gegeven in de beginstand 

(begroting), tussenstanden (voor- en najaarsnota) en eindstand (jaarrekening) 

 
 

4 Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2022 gemeente Heemstede 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om het controleprotocol 
accountantscontrole jaarrekening 2022 gemeente Heemstede als hamerpunt te agenderen.  

 

5 Normenkader 2022 (interne en externe wet- en regelgeving) voor de controle van de 
jaarrekening 2022 

Conclusie voorzitter: De commissie geeft een positieve zienswijze af over het Normenkader 
2022 voor de controle van de jaarrekening 2022.  

 



6 Ontwerp Nota bodembeheer, deelnemende gemeenten Omgevingsdienst IJmond 

Conclusie voorzitter: De commissie geeft een positieve zienswijze af over de Ontwerp Nota 
bodembeheer, deelnemende gemeenten Omgevingsdienst IJmond.  

 

7 Energietransitie 

Mw. Post- van Zon (HBB) en mw. t’Hart (GroenLinks) vragen naar de klimaatenveloppe en wat 
met dit geld moet gebeuren. 

 

8 Regionale samenwerking 

Er was geen aanmelding voor het agendapunt ‘regionale samenwerking’.  

 

9 Actiepuntenlijst 

De commissie doet de volgende actiepunten af: 

- Actiepunt 22-04 Inzet Formule 1 
- Actiepunt 22-06 WOO 
- Actiepunt 22-10 Toelichting dotaties aan -voorziening wegen- en onderhoudsfonds 

woningen en gebouwen.  
- Actiepunt 22-11 Feestverlichting 
- Actiepunt 22-14 Klimaatenveloppe 

 

10 Wat verder ter tafel komt 

 

 

 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:34 uur. 

 
 
 


