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BEHANDELEN in commissie maart
Nr. en 
vraagsteller

Onderwerp Actiepunt Actie door Ingebracht 
d.d.

Gepland d.d. Afgedaan d.d.

18-05
C. Flentrop 
(HBB)
O. Boeder 
(CDA)

Openbare toiletten in winkelgebieden De wethouder bespreekt het gebruik maken van toiletten door 
ouderen en buikpatiënten met de ondernemers in 
winkelgebieden om de bewustwording te vergroten.

Het college gaat met de ondernemers de mogelijkheden voor 
een openbaar toilet verder verkennen. 

Het college laat een vlekkenplan opstellen.

College 12-06-2018

02-04-2019

10-09-2019

April 2019

September 
2019

naar maart
 2020

Afwachten 
reactie brief 
aan 
ondernemers, 
C-stuk 18-1.

B&W 11 feb
Cie. maart

20-01
Commissie

Informeren inwoners Wet verplichte 
geestelijke gezondheidszorg

De burgemeester bespreekt de zorg over het informeren van 
inwoners over de Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg 
en de Wet Zorg en Dwang in de stuurgroep WvGGZ en 
informeert de commissie over de uitkomsten.

Burgemee
ster

14-01-2020 Antwoord 
schriftelijke 
vraag 
ontvangen 18-2

20-05
Dhr. Rocourt
(D66)

Nieuwe initiatieven budget Het college stuurt de commissie voor komende raad de 
uitkomsten van Wij maken Heemstede en in het bijzonder het 
antwoord op de vraag wat inwoners in het kader van participatie 
aan de gemeente hebben gevraagd.

Van der 
Have

11-02-2020 collegebericht 
20 015 
ontvangen 22-2

BEHANDELEN na commissie maart
Nr. en -
vraagsteller

Onderwerp Actiepunt Actie door Ingebracht 
d.d.

Gepland d.d. Afgedaan d.d.

19-17
Cie. Sam

Raad

Integraal huisvestingsplan 
basisscholen

Het college betrekt in zijn onderzoek naar de financiële
haalbaarheid (second opinion) onder andere:
- de hogere ambitie voor duurzaamheid en total costs of
ownership,
- maatschappelijk verantwoord inkopen,
- het onbenut laten van de reserve sociaal domein en 
offbalance financieringen,
- alternatieve financieringen.
De resultaten van het onderzoek ontvangt de commissie in Q1.

Struijf 11-06-2019

18-12-2019

Q1

19-24
Raad

Monumenten Het college zegt toe te overleggen met de HVHB over de 
mogelijkheid van een plan (al dan niet in het kader van de 
cultuurnota) voor vroeg signalering van achterstallig onderhoud 

Struijf 08-11-2019
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van monumenten.

19-27
Raad

Integraal huisvestingsplan 
basisscholen

Het college haalt het onderzoek naar de Bronsteemavo naar 
voren en gaat het uitvoeren in 2020.

Struijf 18-12-2019

19-28
Raad

Integraal huisvestingsplan 
basisscholen

Het college zal parallel aan het brede onderzoek van 
alternatieve financiering onderzoeken of de ‘renovatiemethode 
Evenaar’ toepasbaar is op andere scholen en daarvoor ook 
middelen ter beschikking stellen, bijvoorbeeld in de vorm van 
een potje. De resultaten van het brede onderzoek worden 
geleverd in Q1 van 2020.

Struijf 18-12-2019 Q1

20-06
Commissie

Stimuleringsbudget inwoners- en of 
buurtinitiatieven

Het college stuurt de commissie halfjaarlijks een rapportage van 
de aangevraagde en toegekende initiatieven van inwoners ter 
monitoring en evaluatie.

Van der 
Have

11-02-2020


