
 
 
 
 
 
 
 
 

Lijst van conclusies en toezeggingen gezamenlijke commissie 
21 april 2020 

 
 
AANWEZIG: mw. L.F. Jagtenberg (HBB), dhr. E.J. de Valk (HBB), mw. R.M. Timmer (VVD), dhr. A.M. Kramer (VVD), mw. C.V. van der 
Hoff (D66), dhr. A.P.A.F. Rocourt (D66), dhr. B. Verrips (GL), mw. S.A. de Wit- van der Linden (CDA), mw. R.N. Pameijer (PvdA), dhr. 
J.F. Struijf (wethouder), mw. N.F. Mulder (wethouder) 
 
VOORZITTER: mw. A.M.C.E. Stam 
COMMISSIEGRIFFIER: mw. I. Hesp 

 

1 Opening en vaststellen agenda gezamenlijke commissie 21 april 2020 

De agenda is vastgesteld. 

 

2 Spreekrecht inwoners 

Dhr. Hölscher (adviesgroep Duurzaamheid) spreekt in over de ‘Nota Duurzaam Heemstede 
2020-2024 inclusief Uitvoeringsprogramma 2020-2021. 

 

3 Nota Duurzaam Heemstede 2020-2024 inclusief Uitvoeringsprogramma 2020-2021 

 
Conclusie voorzitter: De Nota is positief ontvangen in de commissie. De Nota gaat als 
bespreekpunt naar de raadsvergadering met drie vraagpunten:  

1. Meetbaarheid van de initiatieven: 
2. Toelichting bij Green Deals Haarlem 
3. Stand van zaken afvalscheiding 

 
De Motie ‘Wegwijs in Duurzaamheid’ wordt met deze Nota door de meerderheid 
beschouwd als afgedaan, met de toezegging dat de huidige website zal worden versterkt. 
Instemming met afdoening van de motie: de fracties van HBB, GL, CDA en PvdA. 
Geen instemming met deze afdoening: VVD, D66. 

 

4 Onderzoek alternatieve financiering IHP Primair Onderwijs 2019-2039 

Conclusie voorzitter: De commissie is akkoord met de conclusie van het College dat het 
volledig alternatief financieren van het IHP geen passende oplossing is en dat samen met 
de schoolbesturen een nader onderzoek wordt gedaan naar energiebesparingscontracten. 
De commissie dringt erop aan dat het College in gesprek blijft met de Evenaar met een 
heldere boodschap om hen aangehaakt te houden. 

Toezegging: Het college zegt toe de gesprekken met De Evenaar niet zullen leiden tot vertraging 
in het IHP.  

De VVD wil nader spreken over financieringsmogelijkheden. GL geeft mee dat dat zinvol is als er 
nieuws is. De wens van de VVD wordt overgebracht aan de agendacommissie. 

 

5 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.05 uur.  

 


