
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 16 november  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

Najaarsnota 2022
De najaarsnota geeft inzicht in de financiële eindejaarprognose van het 
lopende begrotingsjaar 2022. Op basis van de budgettaire wijzigingen 
uit de najaarsnota 2022 wordt een begrotingswijziging 2022 gemaakt. In
de cijfers van 2022 is de septembercirculaire 2022 verwerkt.

In de najaarsnota is de rapportage sociaal domein opgenomen waarin 
wordt gerapporteerd over het gebruik van de open einde regelingen 
Wmo en Jeugdwet.

De Wit

4

20:45-21:15

Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2022 gemeente
Heemstede
Het college stelt voor het controleprotocol vast te stellen ten behoeve 
van de accountantscontrole op de jaarrekening 2022. Dit 
controleprotocol bevat geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van 
het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 
2021.

De Wit



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.)

5

21:15-21:30

Normenkader 2022 (interne en externe wet- en regelgeving) voor 
de controle van de jaarrekening 2022
De accountant geeft bij de controle van de jaarrekening een oordeel 
over de getrouwheid en rechtmatigheid. Rechtmatigheid betekent dat 
het handelen in overeenstemming is met de wetten en regels. Het 
normenkader 2022 is een actueel overzicht van de voor de 
rechtmatigheidscontrole relevante interne en externe wet- en 
regelgeving 2022. Het is het kader voor de accountant voor de controle 
van de rechtmatigheid van de jaarrekening 2022.

De Wit

6

21:30-22:00

Ontwerp Nota bodembeheer, deelnemende gemeenten 
Omgevingsdienst IJmond
De gemeente Heemstede heeft de taak om de kwaliteit van de
bodem nu en naar de toekomst toe beschermen. Voor 
bodemactiviteiten gelden landelijke en lokale regels en deze 
staan beschreven in de vigerende Nota bodembeheer 2016-
2026 (hierna Nota). Vooruitlopend op de inwerkingtreding van 
de Omgevingswet is de Nota geactualiseerd. Door de 
voorgestelde wijzigingen wordt de bodem beter beschermd en 
is het mogelijk de bodemactiviteiten beter te controleren. Het 
college stemt in met de Nota, legt deze ter inzage en vraagt de
commissie Middelen om een zienswijze.

Stam

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


