
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst  
raadsvergadering 

643824 

17 december 2014 
 

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(vanaf 20.30 uur, HBB) Dhr. E.H. van 
der Linden(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) 
Dhr. P.H. van de Stadt (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 Vaststellen agenda raadsvergadering 17 december 2014 

Dhr Radix dient de motie “openbare oplaadplaatsen” in. De motie wordt behandeld 
onder het agendapunt ‘wat verder ter tafel komt’. 

Met deze toevoeging wordt de agenda vastgesteld. 

 

2 Vragenuur 

Dhr Leenders over het melden van mogelijke ontwikkelingen op de Eikenlaan. 
De wethouder meldt dat er alleen een informeel ambtelijk gesprek is geweest. Er is 
geen aanleiding om actief met informatie naar buiten te komen. 

Dhr Leenders over de biologische markt op de Dinkelhoeve. 
De wethouder antwoordt dat omgevingsvergunning aangevraagd zal worden door de 
eigenaar. 

 

 



 

 

3 Belastingverordeningen 2015 

 
De raad besluit: 
 
Vast te stellen de volgende belastingverordeningen en bijlagen: 

a) Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 
2015; 

b) b) Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2015; 
c) c) Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2015; 
d) d) Verordening op de heffing en invordering van leges 2015, inclusief 

tarieventabel 2015; 
e) e) Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 2015, 

inclusief financiële raming; 
f) f)  Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2015 

(Verordening begrafenisrechten 2015); 
g) Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2015; 
h) Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2015; 
i) Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2015; 
j) Verordening op de heffing en invordering van belasting op roerende woon- en 

bedrijfsruimten 2015 
k) Verordening op de heffing en invordering van liggeld woonschepen 

Cruquiushaven 2015. 
 
Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld. 

 

4 Bijdrage bouwplan Wilhelminaplein 4-6 

 
De raad besluit: 
voor de uitvoering van het project “Ontwikkeling Wilhelminaplein” (inclusief pand voorm. 
Wapen van Heemstede) van het ISV-programma Heemstede 2010-2014 een bijdrage 
van  
€ 100.000 toe te kennen voor de verbouw van het pand Wilhelminaplein 4-6 tot 7 
appartementen en de nieuwbouw van 2 woningen. 
 

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld. 

 

5 Verklaring van geen bedenkingen t.b.v. omgevingsvergunning voor 4 woningen 
Glipperweg 33 - 39 

 
De raad besluit: 
de verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning voor de 4 woningen 
Glipperweg 33-39 af te geven. 

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld. 

 

6 Budgetsubsidie 2015 t/m 2016 Stichting Kontext 

 
De raad besluit: 
In te stemmen met het verlenen door het college van een budgetsubsidie aan de 
Stichting Kontext (conform bijgevoegde conceptbeschikking) voor de periode januari 
2015 tot en met december 2016 ad maximaal € 193.479 per jaar (exclusief de ten 
behoeve van 2016 van toepassing zijnde indexering). 
 

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld. 

 



 

 

7 Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Zuid-Kennemerland  

 
De raad besluit: 
de begroting 2015 van Stichting Openbaar Onderwijs Zuid-Kennemerland goed te 
keuren. 

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld. 

 

8 Budgetsubsidie Stichting CASCA 2015 t/m 2016 

 
De raad besluit: 
In te stemmen met het verlenen door het college van een (voorlopige) budgetsubsidie 
aan de Stichting CASCA onder de verplichtingen en voorwaarden zoals opgenomen in 
de bij dit besluit gevoegde conceptbeschikking in de periode 1 januari 2015 t/m 31 
december 2016 ad € 790.989 per jaar (exclusief van toepassing zijnde indexering in 
2016). 
 

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld. 

 

9 Budgetsubsidie 2015 t/m 2016 Stichting Welzijn Ouderen Heemstede  

 
De raad besluit: 
In te stemmen met het verlenen door het college van een budgetsubsidie aan de 
Stichting Welzijn Ouderen Heemstede (conform bijgevoegde conceptbeschikking) in de 
periode 1 januari 2015 t/m 31 december 2016 ad € 167.740 per jaar (exclusief van 
toepassing zijnde indexering in 2016).  
 
Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld. 

 

10 Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 17 december 2014 

Brief #3: De raad besluit de algemene opmerkingen over het inspraakproces mee te 
geven aan de werkgroep burgerparticipatie om te betrekken bij de herijking van beleid. 

De afdoening van de brieven wordt vastgesteld zoals voorgesteld, met een toevoeging 
bij brief #3. 

 

11 Belofte fractieassistent 

Mw Coby Kroon heeft de belofte afgelegd als fractieassistent van de PvdA. 

12 Wat verder ter tafel komt 

Dhr van Zon over sluiting van politiebureau’s  

Dhr van Zon nav berichtgeving in Haarlems Dagblad over een geheim rapport bij de 
gemeente Haarlem inzake de Holding Paswerk. 
Wethouder Kuiper zegt toe dat zij het betreffende stuk aan de raad zal doen toekomen 
zodra het openbaar is. Zij zegt bovendien toe in Haarlem te checken of het rapport 
grondslag is voor besluiten die Heemstede raken.  

 

 



 

 

 Dhr Klaasen over persbericht van de provincies Noord- en Zuid-Holland over een vijfde 
variant voor de Duinpolderweg. 

Mw Schul over communicatie met belanghebbenden over nieuw bouwplan Nova 
Zembla op de van Merlenlaan 2. 

Wethouder Kuiper over de gegevensoverdracht Jeugdzorg naar de gemeente. 

 

13 Motie VVD Openbare oplaadparkeerplaatsen 

De raad besluit het thema te agenderen in een commissievergadering van Ruimte. Het 
College bereidt informatie voor. 

Dhr Radix trekt de motie in. 

 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur
 


