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AANWEZIG: Dhr. R.J.L.M. Heerkens Thijssen(HBB), Mw. J. Goedkoop(HBB), Mw. L.F. 
Jagtenberg(HBB), Dhr. D. ten Have(HBB) Dhr. D.M.W. Kleijer (D66), Mw. Y.E.G.M.M. Schul(D66), 
Dhr. H.M. Klaasen(D66), Dhr. H.J.M. van Zon(D66), Dhr. E.H. van der Linden(D66), 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), Mw. M.J. 
de Greef-Nelissen(PvdA), Dhr. E. de Zeeuw(GL), Mw. T.J.G. van der Heijden(GL) Dhr. S.M. 
Nieuwland (wethouder), Mw. H.M.A. Hooij (wethouder), Mw. C.D.M. Kuiper-Kuijpers (wethouder) en 
Dhr. W. van den Berg (Secretaris).

AFWEZIG op 2 november: Mw. A.P. van der Have(HBB), Dhr. C.G.T.F.J. Leenders(VVD)
AFWEZIG op 3 november: Mw. A.P. van der Have(HBB), Dhr. C.G.T.F.J. Leenders(VVD), Dhr. H.M. 
Klaasen(D66), Dhr. J.H. Maas(PvdA)

VOORZITTER: Mw. M.J.C. Heeremans (burgemeester)
GRIFFIER: Mw. I.C.M. Hesp

Aanwezig zijn 17 van de 21 raadsleden (bij de stemming op 3 november 2017)

1 Vaststellen agenda raadsvergadering 2 en 3 november 2017

De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld

2 Vragenuur

Er zijn geen vragen ingediend.



3 Programmabegroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2021.

Amendement "beter beeld van minimabeleid" 
 In het eerste kwartaal van 2018 een Minima Effect Rapportage te laten uitvoeren
 Het benodigde budget ten laste van de Reserve Sociaal Domein te brengen.

Het amendement is ingediend door PvdA, GL, CDA, VVD en D66.
Het amendement is unaniem vastgesteld.

Amendement “Versneld onderhoud Leidsevaartweg Noord en Zuid”
 Aan het overzicht kredieten 2018 wordt een voorbereidingskrediet toegevoegd van 

€200.000,- voor het project Fietspad Leidsevaartweg, waarbij de voorbereiding in 
2018 en de uitvoering in 2019 zullen gaan plaatsvinden.

 De raad neem kennis van het feit dat de kapitaallasten die voortvloeien uit dit 
project (€53.000,- in 2020) ook een jaar naar voren worden gehaald.

Het amendement is ingediend door alle partijen gezamenlijk en is unaniem vastgesteld.

De raad besluit:

1. De geamendeerde (schriftelijke) programmabegroting 2018 vast te stellen;
2. De kredieten 2018 conform het geamendeerde "Overzicht kredieten 2018" 

beschikbaar te stellen;
3. Een reserve Haven in te stellen voor een bedrag van € 2,0 miljoen ter dekking 

van de afschrijvingslasten van het krediet ontwikkeling Havengebied;
4. De inhaalafschrijvingen sportvelden van totaal € 460.000 ten laste van het 

surplus van de reserve Wmo en Jeugdwet te brengen (waarvan 2018; € 13.606; 
2019: € 189.339 en 2020: € 256.298); 

5. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2019-2021.

Het besluit is unaniem vastgesteld.

4 Eerste begrotingswijziging 2018 en begrotingswijziging 2017

De raad besluit:

1. in te stemmen met de begrotingswijziging 2017;
2. in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2018;
3. kennis te nemen van de financiële effecten voor de jaren 2019-2021;

Het besluit is unaniem vastgesteld.



5 Motie Afvalbeleid met beleid 

De raad verzoekt het College:

 in kaart te brengen wat de uiteindelijke bestemmingen zijn van het ingezamelde 
kunststofafval

 wat de extra op te halen, meer vervuilde, fractie van de pilot bij Merlenhoven aan 
die eindbestemmingen toevoegt.

De motie is ingediend door CDA HBB GL PvdA.
de motie is aangenomen met 14 stemmen voor en 3 stemmen tegen.
Voor stemden de fracties van HBB, D66, PvdA, GL en CDA
Tegen stemde de fractie van de VVD

6 Motie Groene Scholen

De raad verzoekt het College

 ln het voorjaar van 201-8 te onderzoeken hoe het proces van verduurzaming van 
schoolgebouwen eruit kan komen te zien

 Hierover op overeenstemming gericht overleg met de desbetreffende 
schoolbesturen te voeren

 Onderzoek te verrichten naar de financiële consequenties van het benodigde 
verduurzamingsbeleid schoolgebouwen Heemstede

 De Raad voor de zomer 2018 over de resultaten van het te verrichten onderzoek te 
informeren alsmede verslag te doen van de gehouden overleggen.

De motie is ingediend door VVD, GL en PvdA
De motie is aangenomen met 10 stemmen voor en 7 stemmen tegen.
Voor stemden de fracties van VVD, D66, PvdA en GL
Tegen stemden de fracties van HBB en CDA

7 Motie Woningoplossingen; Tiny Houses in Heemstede

De raad verzoekt het College:
 De vraag, maatschappelijke noodzaak en inpasbaarheid voor Tiny Houses in Heemstede 

kracht bij te zetten en te onderzoeken.
 Een inventarisatie te maken van mogelijke locaties in Heemstede voor Tiny Houses, 

waarbij in principe de ogen open gehouden worden voor een eventuele aanpassing in 
het bestemmingsplan

 Innovatieve en groene woonconcepten mee te nemen in de planfases van het 
Manpadslaangebied

 Te onderzoeken of de startersleningen hier een rol in zou kunnen spelen.

De motie is ingediend door VVD CDA D66 PvdA GL.
De motie is aangenomen met 13 stemmen voor en 4 stemmen tegen
Voor stemden de fracties van VVD, D66, CDA, GL en PvdA
Tegen stemde de fractie van HBB



9 Motie Plan verkeersdoorstroom Heemstede

De raad verzoekt het College
 Op korte termijn een plan op te stellen voor het structureel verbeteren van de 

doorstroming en het verminderen van de verkeersdrukte in Heemstede en voor de zomer 
2018 dit plan voor te leggen aan de commissie Ruimte.

 In dit plan bijzondere aandacht te besteden aan, en data te genereren over, en 
oplossingen voor te stellen voor de bekende fileknelpunten in Heemstede en actiepunten 
te ontplooien die daar meer druk op zetten.

 Met inwoners en diverse partijen hierover in gesprek te gaan en met de regionale lobby 
de samenwerking te realiseren die hiervoor nodig is.

 Samen met inwoners eigen oplossingen te bedenken en uit te voeren.

De motie is raadsbreed ingediend en unaniem vastgesteld

10 Motie Minder afval loont 

De raad verzoekt het College
 In de belastingverordening het prijsverschil tussen een grote en een kleine grijze 

rolcontainer te verhogen van ca. € 50 naar ca. € 100;
 Te onderzoeken of in de belastingverordening alternatieve inzamelingsvormen mogelijk 

zijn;
 Te onderzoeken om de kleine grijze rolemmers gratis in bruikleen aan te bieden aan de 

bewoners, die over willen gaan naar een kleine grijze rolcontainer;
 Eventuele tekorten die dreigen te ontstaan door de overstap van bewoners naar een 

kleine grijze rolemmer te compenseren door een onttrekking uit de algemene reserve.

De motie is ingediend door CDA, GL, PvdA,  D66 en VVD
De motie is aangenomen met 13 stemmen voor en 4 stemmen tegen
Voor stemden de fracties van CDA, GL, PvdA,  D66 en VVD
Tegen stemde de fractie van HBB

11 Motie Geen asbest in de grond

De raad verzoekt het College:
 In de nota bodembeheer op te nemen dat partijen grond of bagger, voorafgaand aan de 

toepassing, gecontroleerd worden zodat de gemeente ze kan toetsen aan de normen voor 
asbest in de grond;

 Te onderzoeken of het aantal locaties waarvoor de 0-norm geldt voor asbest uitgebreid 
kan worden

De motie is raadsbreed ingediend en unaniem vastgesteld

12 Motie De jeugd heeft de toekomst 

De raad verzoekt het College:
 Een voorstel uit te werken over de wijze waarop jongeren tussen de 12 en 21 jaar 

structureel betrokken kunnen worden bij de lokale democratie.
 In dit voorstel bewezen concepten in den lande ter inspiratie mee te nemen
 In het voorstel ook de mogelijkheden te verkennen om kinderen in de 

basisschoolleeftijd op gestructureerde wijze erbij te betrekken
 Gereed: tweede kwartaal 2018

De motie is raadsbreed ingediend en unaniem vastgesteld



13 Motie Groene Leges 

De raad verzoekt het College:
 Te onderzoeken of, en onder welke randvoorwaarden, vrijstelling of verlaging van deze 

leges in Heemstede haalbaar en uitvoerbaar zou kunnen zijn;
 Te onderzoeken of vrijstelling of verlaging van deze leges zou kunnen gelden voor 

particulieren, of ook voor andere rechtspersonen zoals stichtingen, verenigingen, 
scholen of bedrijven.

De motie is ingediend door D66 VVD PvdA GL
De motie is unaniem aangenomen

14 Motie Energietransitieplan

De raad verzoekt het College
 Een energietransitieplan te ontwikkelen en dit voor te leggen aan de raad
 De ambitie uit te spreken om Heemstede energieneutraal te laten zijn en deze ambitie in 

een tijdspad te plaatsen.

De motie is ingediend door D66 en GL
De motie is verworpen met 6 stemmen voor en 11 stemmen tegen
Voor stemden de fracties van D66 en GL
Tegen stemden de fracties van VVD, HBB, PvdA en CDA

15 Motie Een kader voor de kadernota

De raad verzoekt het College
 de kadernota in de toekomst niet slechts voor te leggen ‘ter kennisname’ maar 

‘ter bespreking’, waarmee de mogelijkheid wordt gecreëerd om het College 
aandachtspunten mee te geven of moties in te dienen waar bij de 
voorbereiding van de begroting rekening kan worden gehouden;

 daarbij tevens en ten minste een duidelijk voorstel te doen wat betreft de 
financiële kaders (dat wil zeggen per programma het totaal van de uitgaven en 
van de inkomsten op hoofdlijnen, dus behoudens technische wijzigingen), en 
hierover besluitvorming te vragen aan de gemeenteraad.

De motie is raadsbreed ingediend en unaniem aangenomen.

16 Lijst van Ingekomen Stukken van de raadsvergadering van 2 en 3 november 2017

Geen ingekomen stukken

17 Wat verder ter tafel komt

Er komt niets meer ter tafel

De voorzitter sluit de vergadering op vrijdag 3 november om 17.15 uur



TOEZEGGINGEN VAN HET COLLEGE
Tijdens deze begrotingsraad: 

Wethouder Hooij:
 Per wijk mogelijkheden voor vergroenen inventariseren en benutten

Burgemeester Heeremans:
 Nieuwe inwoners een jaar na de nieuwe inwonersdag opnieuw uitnodigen over hun ideeën en 

ervaringen

 De raad informeren over aantallen digitale aangiftes en overzicht van boa’s bij bespreking 
lokale prioriteiten politie in december

 Suggestie voor meerdere uitgifteloketten gemeentelijke documenten meenemen voor 
verbetering dienstverlening

Wethouder Nieuwland:
 De motie evenementenweek uit 2016 wordt aangeboden in de raad van januari 2018, als 

onderdeel in het voorstel over villagemarketing.

Wethouder Kuiper:
 In volgende rapportages sociaal domein meenemen: werkervarings- en stageplekken voor 

statushouders.


