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Concept verslag commissie bestuur en middelen van donderdag 20 juni 0m 20:00 uur. 

Aanwezig: 

Commissieleden: 

De heren Vd Bunt (VDB), Slewe (HvB), Kruijswijk (GrL), Harder(VVD), Oude Weernink(D66), 

Beusen(CDA) De dames de Groot(PvdA), Faas(HvB) bij agendapunt 8,9) 

College: Burgemeester Roest, Wethouder Heijink 

Ambtelijke ondersteuning: de heer Van der Meer 

Externe genodigden: mevrouw Groen (VRK) 

Afwezig: 

Commissieleden: de heren De Vries(GrL), Groen (D66), Heukels(LB) 

Voorzitter: mevrouw Roos-Andriesse 

Commissiegriffier: mevrouw Hageman 

 

1. Opening en bericht van verhindering 

De heer Groen laat zich vervangen door de heer Oude Weernink, De heer Kruijswijk vervangt de 

heer De vries, De heer Slewe laat zich vervangen bij de agendapunten 8 en 9 (Jaarrekening en 

Zomernota) door mevrouw Faas. 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie 

Geen mededelingen 

4. Mededelingen College 

Geen mededelingen 

5. Vaststellen van de besluitenlijst van 9 mei en het vervolg op 16 mei. 

Geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld. 

6. Lijst van toezeggingen College 

TCM176 wordt vervangen door TCM185. De beantwoording van TCM185 staat voor november op 

de planning en de TCM184 staat voor december. De rest van de toezeggingen zijn afgedaan. 

7. Rondvraag 

De fracties van het CDA, HvB, VDB hebben vooraf vragen ingediend voor de rondvraag. 

De onderwerpen zijn: Gebruik van de burgerzaal, verslag werkgroep bestuurlijke 

vernieuwing, voorzitterschap bestuur en middelen, bezettingstekort bodedienst. 

De vraag mbt meldingen integriteit burgemeester van de fractie HvB is niet gesteld nadat de 

commissieleden in een hoofdelijke stemming hebben aangegeven deze niet te zullen 

behandelen. De fractie HvB overweegt deze vraag in de raad van 4 juli opnieuw in te dienen. 

 

Meningsvorming 

8. Jaarrekening en Jaarverslag 2018 

De commissieleden geven hun reacties en stellen de diverse vragen, onder andere over de 

schuld positie, externe inhuur, ambitieniveau, de aandelen van Eneco. De algemene zorg het 

opgelopen tekort op de resultatenrekening.  Het ontbreken van het accountantsverslag bij de 

stukken van de jaarrekening vindt de commissie een gemis. 

Fractie: CDA stelt de vraag: “Wat is de kern van de problematiek bij het project Ensia in het 

bijzonder op het financiële vlak? Een vervolgvraag van de heer Kruijwijk (GrL) In hoeverre 

heeft dit effect gehad op de dienstverlening aan de burger? Wethouder Heijink zal hier 

schriftelijk op antwoorden       TCM186 

Fractie Pvda: wil meer logica in de volgorde het spoorboekje. 

De wethouder staat open voor inpunt bij het samenstellen van het volgende spoorboekje. 

Fractie HvB:  

Wethouder Heijink reageert op de vragen en zegt toe dat het accountantsverslag en de 

meicirculaire in de week van 27 juni aan de raad toegezonden wordt. 

Het stuk kan als hamerpunt naar de raadsvergadering van 4 juli. 
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9. Vaststellen Zomernota 2019 

De fracties geven hun reacties en stellen vragen. 

De VVD is tevreden met het stuk en Hamerpunt 

D66 stellen vragen over de overschrijdingen, de meicirculaire, vitaal vogelenzang, personeels 

verloop (inhuur), evaluatie vuurwerk, meerjaren onderhoudsplan Restaurant de 

Bokkedoorns. 

De wethouder reageert en beantwoord de vragen. De fracties van HvB en VDB willen het 

agenderen als bespreekpunt voor de vergadering van 4 juli, de andere fracties gaan akkoord 

het stuk als hamerstuk 

Het verslag van 20 juni wordt vastgesteld met een tweetal aanvullingen 

Agendapunt 9. Vaststellen zomernota.  

Het CDA vragen gesteld over zowel onderhoudsplan Bokkedoorns (i.v.m. 

herstelpost van € 50k), evenals de vraag hoe de meerjarenonderhoudsplannen 
voor gemeentelijk vastgoed zijn opgesteld. Naar aanleiding van de vraag heeft de 

afdeling Beheer een collegebrief geschreven (TCM186) en de stukken 

toegestuurd.(De heer Beusen beschouwt de zaak als afgehandeld). 
 

 

10. VRK Jaarstukken en ontwerp begroting 2020 

De fracties danken de VRK voor de stukken. De commissie concludeert dat de VRK in control 

is op alle gebieden. De commissie stelt vragen onder andere over: de inhuur efficiency, de 

investeringen, de maatschappelijke vraagstukken (o.a. de jeugd gezondheidzorg) de 

meerjarenbegroting vastgoed, duurzaamheid onderhoud, Formule 1. De burgemeester zal de 

zienswijze van de Gemeente Heemstede aan de raad toesturen met het eerstvolgende 

griffiebericht. De fracties geven de complimenten aan de VRK en sturen het stuk als 

hamerstuk naar de raadsvergadering van 4 juli aanstaande, met uitzondering van de fractie  

HvB die eerst de zienswijze van de gemeente Heemstede wil doornemen. 

 

11.  VRK Toekomstige bluswatervoorzieningen 

De burgemeester geeft een korte toelichting op het raadsvoorstel. De commissie uit haar 

complimenten over het stuk. De diverse vragen worden gesteld. Mevrouw Groen (VRK) 

beantwoord een aantal vragen De commissie stuurt het stuk door naar de raad van 4 juli als 

hamerstuk. 

 

12. Vaststellen Veiligheidsbeleid VRK 

De burgemeester stelt dat het voorstel in september klaar is voor behandeling in de commissie. 

De commissie gaat akkoord met de behandeling in september. 

 

13. Zienswijze oprichting Brandweerschool Noord-Holland 

De commissie uit haar compliment over het stuk. De burgemeester zal een brief met een  

adhesie betuiging versturen. Het stuk zal als hamerpunt naar de vergadering van 4 juli 

gezonden worden. 

 

14. Initiatiefvoorstel mbt verbeteren van het Raadsinformatiesysteem (RIS). 

De heer Kruijswijk ligt het voorstel toe. De referentiegroep zal met input vanuit de raad met een stuk 

komen ter goedkeuring aan de Raad. De commissieleden adviseert dat de zoekfuncties en 

beheersfuncties op het RIS veel aandacht behoeven. De commissie wil graag op de hoogte blijven 

van de verrichtingen de referentiegroep. 

Het verslag van 20 juni wordt vastgesteld met een tweetal aanvullingen. 

- Toevoeging PvdA inzake agendapunt 14.  

De PvdA uit haar ongenoegen over de aanpak van het ICT-project Verbeteren RIS. 

Bij de bespreking van de Outsourcing ICT heeft de wethouder toegezegd de 

raad/commissie B&M mee te nemen in het Informatisering plan, waarvan het 

verbeteren van het RIS een onderdeel is. Er ligt nu een initiatiefvoorstel uit de 

commissie, waardoor het project een politieke lading krijgt, die naar de mening 

van de PvdA ten onrechte is. RIS verdient een gestructureerde projectaanpak, met 

een heldere rol voor de Raad. De PvdA vindt het document niet geschikt voor 

doorzending naar de Raad en heeft dus ook tegen doorzending gestemd. 

 

 Het voorstel kan naar de raad van 4 juli. 
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Informatie en oriëntatie 

 

15. Eventuele substantiële nieuwe uitgaven/overschrijding 

De wethouder verwijst naar de zomernota. 

16. Informatie uit de regionale samenwerkingsverbanden 

Er is geen nieuwe informatie 

 

17. Mededelingen Auditcommissie 

De Auditcommissie komt maandag 24 juni voor een extra vergadering bijeen om de 

aanbesteding nieuwe accountant te bespreken. De wethouder leest een gedeelte van een zojuist 

ontvangen email van de accountant op waarin de accountant toezegt het College op 27 te 

machtiging om de goedkeurende verklaring op te nemen in de jaarrekening. De wethouder wilde 

de commissie deze zekerheid niet onthouden. 

 

18. Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 23:15 uur. 

 

 

 

 

Het verslag is op onderstaande punten aangepast bij het vaststellen van dit verslag op 

12 september 2019. De commissie is unaniem akkoord gegegaan met deze aanpassing. 

 

. Het verslag van 20 juni wordt vastgesteld met een tweetal aanvullingen. 

- Toevoeging PvdA inzake agendapunt 14.  

De PvdA uit haar ongenoegen over de aanpak van het ICT-project Verbeteren RIS. 

Bij de bespreking van de Outsourcing ICT heeft de wethouder toegezegd de 

raad/commissie B&M mee te nemen in het Informatisering plan, waarvan het 

verbeteren van het RIS een onderdeel is. Er ligt nu een initiatiefvoorstel uit de 

commissie, waardoor het project een politieke lading krijgt, die naar de mening 

van de PvdA ten onrechte is. RIS verdient een gestructureerde projectaanpak, met 

een heldere rol voor de Raad. De PvdA vindt het document niet geschikt voor 

doorzending naar de Raad en heeft dus ook tegen doorzending gestemd. 

- Toevoeging fractie CDA 

Agendapunt 9. Vaststellen zomernota.  

Het CDA vragen gesteld over zowel onderhoudsplan Bokkedoorns (i.v.m. 

herstelpost van € 50k), evenals de vraag hoe de meerjarenonderhoudsplannen 
voor gemeentelijk vastgoed zijn opgesteld. Naar aanleiding van de vraag heeft de 

afdeling Beheer een collegebrief geschreven (TCM186) en de stukken 

toegestuurd.(De heer Beusen beschouwt de zaak als afgehandeld). 
 


