
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst  
raadsvergadering 

662896 

5 en 6 november 2015 
 

AANWEZIG: Mw. A.P. van der Have(HBB), Dhr. R.J.L.M. Heerkens Thijssen(HBB), Mw. J. 
Goedkoop(HBB), Mw. L.F. Jagtenberg(HBB), Dhr. G.J. Brinck(HBB) Dhr. D.M.W. Kleijer (D66), Mw. 
Y.E.G.M.M. Schul(D66), Dhr. S.M. Nieuwland(D66), Dhr. H.M. Klaasen(D66), Dhr. H.J.M. van 
Zon(D66), Dhr. C.G.T.F.J. Leenders(VVD), Mw. A.M.C.E. Stam(VVD), Dhr. M.B.H.J. Radix(VVD), Mw. 
J.C. Brouwers-Oosterbaan(VVD), Mw. M.A.U. Waterlander-de Boer(CDA), Dhr. E.J.M. van 
Vlijmen(CDA), Dhr. W.M.M. Heeremans(CDA), Dhr. J.H. Maas(PvdA), Mw. M.J. de Greef-
Nelissen(PvdA), Dhr. E. de Zeeuw(GL), Mw. T.J.G. van der Heijden(GL) Dhr. R.M.F. Ates (wethouder) 
Mw. H.M.A. Hooij (wethouder), Mw. C.D.M. Kuiper-Kuijpers (wethouder) en Dhr. W. van den Berg 
(Secretaris). 
 
VOORZITTER: Mw. M.J.C. Heeremans (burgemeester) 
GRIFFIER: Mw. I.C.M. Hesp 

 
Aanwezig zijn 21 van de 21 raadsleden 
 
 

1 Agenda begrotingsraad 5 en 6 november 2015 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

 

2 Vragenuur 

Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuur 

3 
 
Amendement D66 “Geen belastingverhoging” 
 
De raad besluit: 
 
De belastingopbrengst 2016 niet te verhogen met de voorgestelde 1,75%, maar gelijk te 
houden. Het bijbehorende tarief te verwerken in de belastingverordeningen 2016. De 
gederfde belastingopbrengst van €105.000,-structureel te dekken uit de saldi in de 
begrotingen van 2016 en verder. 
 
Het amendement is verworpen met 5 stemmen voor (D66) en 16 stemmen tegen 
(HBB, VVD, D66, GL en PvdA) 

 

 



 

 

 Programmabegroting 2016 en de meerjarenbegroting 2017-2019 

De raad besluit: 

1. De (schriftelijke) programmabegroting 2016 vast te stellen; 
2. De kredieten 2016 conform punt A en de voorbereidingskredieten 2016 conform 

punt B van het "overzicht kredieten 2016" beschikbaar te stellen; 
3. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2017-2019. 

 
 
Het besluit is unaniem vastgesteld. 

 

 

4 Eerste begrotingswijziging 2016 

De raad besluit: 

- in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2016; 

- kennis te nemen van de financiële effecten voor de jaren 2017-2019; 
- in te stemmen met de gewijzigde werking van de voorziening pensioenen en 
wachtgelden en in 2015 € 1,3 miljoen over te boeken van de algemene reserve naar de 
voorziening pensioenen en wachtgelden voor voormalige bestuurders en ambtenaren. 
 
 
Het besluit is unaniem vastgesteld. 

 
MOTIES 
 

5 Motie D66 PvdA GL Participatie  

 

De raad draagt het college op:  
 
Een overzicht van reeds lopende participatietrajecten alsnog aan de raadswerkgroep 
voor te leggen;  

De raadwerkgroep participatie de noodzakelijke ondersteuning te geven bij haar 

werkzaamheden. 
 
De motie is verworpen met 9 stemmen voor (D66, GL, PvdA) en 12 stemmen tegen 
(HBB, VVD, CDA) 

 

6 Motie D66 PvdA GL Duurzame scholen 

 

De raad verzoekt het college:  
 
- de basisscholen uit te nodigen te komen met een plan voor het schoolplein en/of 
gebouw op het gebied van duurzaamheid;  
- hiervoor een totaal van 10% uit de vrijvallende reserve beschikbaar te stellen;  
- een maximum van 20.000 euro per basisschool in het vooruitzicht te stellen met dien 
verstande dat de totale bijdrage per school van de gemeente niet meer dan 80 procent 
bedraagt. 
- Het opstellen van de plannen desgewenst ambtelijk te laten begeleiden. 
 
De motie is verworpen met 9 stemmen voor (D66, GL, PvdA) en 12 stemmen tegen 
(HBB, VVD, CDA) 

 



 

 

7 Motie HBB VVD CDA Heemstede omarmt de Vrijheidsdreef  

 

De raad verzoekt het college:  

boom adoptie voor de Vrijheidsdreef mogelijk te maken. En vraagt het college om de 
mogelijkheden te onderzoeken en de raad te rapporteren over een voorkeursscenario. 
 

De motie is aangenomen met 12 stemmen voor (HBB, VVD, CDA) en 9 stemmen 
tegen (D66, GL, PvdA). 

 

8 Motie alle partijen Kunstgrasveld HBC  

 
De raad verzoekt het college:  

Om zo spoedig mogelijk te komen met een voorstel, en de benodigde financiele 
middelen om in 2016 een extra kunstgrasveld voor HBC Voetbal te realiseren. 

De motie is unaniem aangenomen 

 
 

9 Motie alle partijen Advisering in het Sociaal Domein 

 
De raad verzoekt het College:  
te onderzoeken hoe advisering over het Sociaal Domein zo kan worden ingericht dat 
optimaal kan worden bijgedragen aan beleidsvorming en —uitvoering op alle drie de 
terreinen. 
 
De motie is unaniem aangenomen 

 

10 Motie alle partijen Transparantie in vastgoedtransacties 

 

De raad verzoekt het College om betreffende vastgoedtransacties:  
• Zo snel mogelijk tot een objectief en transparant transactiebeleid voor gemeentelijk 
vastgoed te komen  
• In de rapportages vastgoedtransacties alle relevante informatie op te nemen inclusief 
de bedragen die er mee gemoeid zijn en de gegevens van betrokken 
vastgoeddienstverleners. 

De motie is unaniem aangenomen. 

 

11 Motie PvdA GL D66 Heemstede introduceert buurtrechten 

 

De raad verzoekt het college  

in het kader van overheidsparticipatie en in overleg met de VNG, omliggende 
gemeenten en het ministerie van BZK actief te onderzoeken of, en zo ja de introductie 
van buurtrecht een verrijking kan betekenen voor de overheidsparticipatie op de 
domeinen zorg, welzijn en leefbaarheid, en de Raad daarover te informeren. 

De motie is unaniem aangenomen. 

 



 

 

12 Motie alle partijen Mobiliteit voor iedereen in Heemstede 

 
De raad verzoekt het college medio 2016 een vervoersaanbod inventarisatie te hebben 
afgerond.  
En met burgers en buurten te onderzoek welke behoefte en knelpunten er nog bestaan. 
En met voorstellen te komen hoe deze kunnen worden ingevuld. 

De motie is unaniem aangenomen 

 

13 Lijst van ingekomen stukken raadsvergadering 5 november 2015 

De raad heeft de afdoening van de ingekomen stukken vastgesteld zoals voorgesteld 
door de griffier. 
 
mw de Greef-Nelissen vraagt nav brief #5 (inzake “kies voor je longen, stook niet op 
hout) naar het aantal klachten over houtrook dat bij de gemeente bekend is. 
Het College zegt een schriftelijk antwoord toe. 

 

 

14 Wat verder ter tafel komt 

Dhr Maas met complimenten over de infographic bij de begroting. 

Mw Stam met complimenten voor de ambtelijke organisatie. 

Mw Stam over statushouders en communicatie. 

 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering op 6 november 2015 om 16.40 uur
 


