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19 december 2018

AANWEZIG: mw. L.F. Jagtenberg (HBB), dhr P.C. Keyser (HBB), dhr E.J. de Valk (HBB), dhr K.R. 
Kremer (HBB), dhr O.F. Lommerse (HBB), mw S.L. van de Pieterman (HBB), dhr T. Smole (HBB), mw 
H.M.A. Hooij (VVD), mw. A.M.C.E. Stam (VVD), dhr. M.B.H.J. Radix (VVD), dhr A.M. Kramer (VVD), 
mw R.M. Timmer (VVD), dhr S.M. Nieuwland (D66), mw. Y.E.G.M.M. Schul (D66), dhr A.P.A.F. 
Rocourt (D66), dhr. E. de Zeeuw (GL), mw. T.J.G. van der Heijden (GL), dhr B. Verrips (GL), dhr O.J. 
Boeder (CDA), mw S.A. de Wit – van der Linden (CDA), mw. R.N. Pameijer (PvdA), mw. A.P. van der 
Have (wethouder), mw. N.F. Mulder (wethouder), dhr J.F. Struijf (wethouder), en mw. H.W. de Vos 
(secretaris).

VOORZITTER: Mw. A.C. Nienhuis (burgemeester)
GRIFFIER: Mw. I.C.M. Hesp

Aanwezig zijn 21 van de 21 raadsleden

1 Vaststellen agenda raadsvergadering 19 december 2018

De raad besluit een begin te maken met de bespreking van het voorstel tot intrekken 
van het voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Centrum e.o., tweede gedeeltelijke 
herziening. Het agendapunt wordt ingevoegd voor de hamerpunten.

Het College verzoekt de raad:
Het document (1f) Verordening precariobelasting Heemstede 2019 van het 
raadsvoorstel "Vaststellen belastingverordeningen 2019" terug te geven aan het college 
en te vervangen door de bijgevoegde nieuwe versie. 
De raad gaat akkoord.

Met deze vervanging in de belastingverordeningen en de toevoeging onder 6 (intrekken 
voorbereidingsbesluit) is de agenda vastgesteld.

2 Vragenuur

Vragen van CDA inzake oproep participatie Cruquiusbrug.



3 Financieel overzicht en verzoek aanvullend krediet Plein1

De raad besluit:
1. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van maximaal € 375.000 voor de 

resterende bouw- en inrichtingskosten Plein1.
2. De jaarlijkse kapitaallasten als gevolg van het aanvullend vereiste krediet 

(zijnde € 17.925) te dekken uit de jaarlijkse huurinkomsten van Plein1
3. De jaarlijkse exploitatiekosten ten behoeve van Plein1 met € 62.000 te 

verhogen tot€ 136.000 (exclusief BTW) en hiertoe een bedrag van € 62.000 op 
te nemen als inkomsten vanuit servicekosten; de begroting 2019 hierop aan te 
passen.

4. De huurinkomsten en de inkomsten en uitgaven met betrekking tot de 
exploitatie, gelet op het feit dat sprake is van een nieuwe accommodatie en 
werkwijze, in het laatste kwartaal van 2019 en van 2020 te evalueren

Het besluit is unaniem vastgesteld.

4 Voorschoolse voorzieningen peuters

1 In te stemmen met de Beleidsnota peuteropvang.
2 De Verordening peuteropvangtoeslag Heemstede 2019 vast te stellen.
3 De Verordening tijdelijke subsidieregeling peuteropvang 2019 vast te stellen.

Het besluit is unaniem vastgesteld.

5 Vaststellen belastingverordeningen 2019

Amendement D66 en HBB “Precario non olet”
De raad besluit:
Verordening f ('Verordening precariobelasting Heemstede 2019') in de 
belastingverordening 2019 vast te stellen, met uitzondering van een verhoging van de 
tarieven voor zonneschermen en luifels (Tarieven 1.1 van Hoofdstuk 1)
aankondigings- en reclameborden of uitgestalde zaken (Tarieven hoofdstuk 5), of het 
hebben van een terras (Tarieven 6.1 van hoofdstuk 6)

Het amendement is aangenomen met 11 stemmen voor en 10 stemmen tegen
Voor stemden de fracties van HBB, D66 en PvdA
Tegen stemden de fracties van CDA, VVD en GroenLinks



5 Amendement D66 en HBB “Op de markt is een euro een euro waard”
De raad besluit:
Verordening h ('Verordening marktgelden Heemstede 2olg') te schrappen uit het
besluit tot vaststellen van de belastingverordening 2019.

Het amendement is aangenomen met 11 stemmen voor en 10 stemmen tegen.
Voor stemden de fracties van HBB, D66 en PvdA
Tegen stemden de fracties van CDA, VVD en GroenLinks

De raad besluit vast te stellen de volgende belastingverordeningen:

a) Verordening onroerende-zaakbelastingen Heemstede 2019;
b) Verordening afvalstoffenheffing Heemstede 2019;
c) Verordening rioolheffing Heemstede 2019;
d) Verordening leges Heemstede 2019;
e) Verordening lijkbezorgingsrechten Heemstede 2019;
f)  Verordening precariobelasting Heemstede 2019 (geamendeerd);
g) Verordening hondenbelasting Heemstede 2019;
h) NIET VASTGESTELD - zie amendement
i) Verordening belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten Heemstede 
2019;
j) Verordening liggeld woonschepen Cruquiushaven Heemstede 2019;
k) Verordening parkeerbelastingen Heemstede 2019.

De belastingverordeningen zijn unaniem vastgesteld.

6 Intrekken voorbereidingsbesluit bestemmingsplan "Centrum en omgeving, 
tweede gedeeltelijke herziening"

De raad besluit:
Het op 28 juni 2018 genomen voorbereidingsbesluit, als bedoeld in artikel 3.7 van de 
Wro voor de percelen behorende tot het plangebied van het bestemmingsplan "Centrum 
en omgeving, tweede gedeeltelijke herziening" (Vomar), in te trekken.

Het voorstel is daags voor de vergadering aan de raad toegezonden. De raad houdt 
een eerste ronde voor vragen.
Het ordevoorstel om in de raadsvergadering van 19 december 2018 de besluitvorming 
af te ronden wordt afgewezen met 5 stemmen voor en 16 stemmen tegen.
Voor stemde de fractie van VVD
Tegen stemden de fracties van CDA, HBB, D66, PvdA en GroenLinks.

Het voorstel komt opnieuw op de agenda in de vergadercyclus van januari 2019.

7 Nieuwe gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 
2018

De raad besluit:
Aan het college toestemming te verlenen tot het aangaan van de gemeenschappelijke 
regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2018.

Het besluit is unaniem vastgesteld,



8 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig 
Schoolverlaten regio "West-Kennemerland"

De raad besluit:
Het college toestemming te verlenen op grond van artikel 1, tweede lid van de WGR om 
een gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig 
Schoolverlaten "West-Kennemerland" vast te stellen die in werking treedt per 1 januari 
2019.

Het besluit is unaniem vastgesteld.

9 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening

De raad besluit:
wijziging Algemene Plaatselijke Verordening vast te stellen.

Het besluit is zonder beraadslaging en unaniem vastgesteld.

10 Projectplan Omgevingsvisie Heemstede

De raad besluit
het 'Projectplan Omgevingsvisie Bloemendaal-Heemstede' vast te stellen.

Het besluit is zonder beraadslaging en unaniem vastgesteld.

11 Afhandeling bezwaarschrift aanpassing bebouwde komgrens N201 Cruquiusweg

De raad besluit:
het raadsbesluit van 22 februari 2018 tot het wijzigen van de komgrens op de N201 
Cruquiusweg, conform het advies van de commissie voor bezwaarschriften, in stand te 
laten en de motivering van het besluit aan te vullen.

Het besluit is zonder beraadslaging en unaniem vastgesteld.

12 Participatie, de rol van de raad

Dhr Kramer doet enige aanpassingen in de notitie naar aanleiding van de bespreking.
De notitie wordt daarna meegegeven aan het College tbv haar voorbereidingen van de 
startbijeenkomst participatie in februari 2019.
Na de startbijeenkomst komt de rol van de raad opnieuw aan de orde om in het groter 
geheel te plaatsen. Het College bereidt de inhoud voor.

13 Bekrachtigen geheimhouding inzake informatie aandeelhouderschap ENECO, dd 
18 december 2018

De raad besluit:
De geheimhouding inzake de informatie aandeelhouderschap ENECO van 18 
december 2018 te bekrachtigen.

Het besluit is zonder beraadslaging en unaniem vastgesteld.



14 Lijst van Ingekomen Stukken raadsvergadering 19 december 2018

De raad ontvangt graag een voorstel voor mogelijkheden van de viering van 75 jaar 
vrijheid nav ledenbrief 18080 van de VNG.
Met deze wijziging is de afdoening van de ingekomen stukken vastgesteld.

15 Wat verder ter tafel komt

Dhr Boeder biedt de voorzitter 33 reacties aan van inwoners, opgehaald op de 
kerstmarkt door het CDA.

Dhr Boeder over budget voor ondersteuning gehandicapte studenten
Wethouder Struijf gaat na hoe de situatie in Heemstede is.

Mw Stam over de (juridische) status van collegeberichten

Mw Stam over deelname van de gemeente Heemstede in de stuurgroep 
Duinpolderweg. Dit leidt tot een motie ter vergadering.

Mw Stam over de voortgang van het verkeersinitiatief op de Cruquiusweg
Wethouder Mulder zegt toe de reactie van de provincie aan de initiatiefnemer door te 
sturen aan de raad.

Dhr Kramer over de oproep voor het Sinterklaascomité

Dhr Keyser over de oversteekplaatsen op de Binnenweg (zebramat)

Dhr Keyser over de verkeersveiligheid Javalaan en Sportparklaan

Dhr Kremer over het meldpunt vuurwerkoverlast
De burgemeester zegt toe in de tekst op de website de verwijzing naar de raad te 
verwijderen.

Mw Jagtenberg over de kledingcadeaukaarten voor minima

Mw van de Pieterman over stimuleren van gehandicaptensport

Mw van de Pieterman met oproep aan collega-raadsleden  om mee te doen in “raadslid 
in de klas’.

Dhr Nieuwland (en anderen) over het verplaatsen van de kerstsamenzang.
De burgemeester zegt toe de raad te informeren over het kostenplaatje.

Dhr Rocourt over de stand van zaken met “het beste idee van Heemstede” en de 
suggestie om idee #2 (marktkraam voor inwoners) uit te voeren.

16 Motie Continuering deelname stuurgroep Duinpolderweg 

De raad spreekt uit:
- De oorspronkelijke samenstelling van de stuurgroep Duinpolderweg met Heemstede 
te continueren.
- De wethouder te ondersteunen in elke actie die zij onderneemt om deze doelstelling te 
bereiken
- Deze motie toe te sturen aan alle deelnemende raden in de stuurgroep.

De motie is unaniem aangenomen

De voorzitter sluit de vergadering om 00.50 uur


