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Aanwezig zijn 20 van de 21 raadsleden

1 Agenda raadsvergadering 20 december 2017

Agendapunt 7 “Aanpassing Verordening gegevensverstrekking basisregistratie 
personen Heemstede 2014” wordt op verzoek van het College van de agenda 
afgehaald. Het voorstel komt, enigszins aangepast,  in januari 2018 terug.

Dhr Klaasen voegt een agendapunt toe onder wvttk: informatievoorziening nieuwe 
website.

Mw Stam voegt een agendapunt toe aansluitend aan punt 8: interview 
rekenkamercommissie in HIK.

Met deze wijzigingen wordt de agenda vastgesteld. 

2 Vragenuur

Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuur.

3 Vervanging KO-Bus

De raad besluit:
Een aanvullend budget van € 40.000 beschikbaar te stellen om het college in staat te 
stellen een aangepaste personenbus aan te schaffen ter vervanging van de huidige KO-
Bus en dit bedrag ten laste te brengen van de Reserve Decentralisaties Jeugd en Wmo

Het besluit is unaniem vastgesteld



4 Belastingverordeningen 2018 

De raad besluit vast te stellen de volgende belastingverordeningen:
a) Verordening onroerende-zaakbelastingen 2018;
b) Verordening afvalstoffenheffing 2018;
c) Verordening rioolheffing 2018;
d) Verordening leges 2018;
e) Verordening lijkbezorgingsrechten 2018;
f) Verordening precariobelasting 2018;
g) Verordening hondenbelasting 2018;
h) Verordening marktgelden 2018;
i) Verordening belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten 2018;
j) Verordening liggeld woonschepen Cruquiushaven 2018;
k) Verordening parkeerbelasting 2018.

Het besluit is unaniem vastgesteld

5 Budgetsubsidies ondersteuning specifieke doelgroepen 2018 t/m 2020

De raad besluit:
1. Voor de periode 2018 t/m 2020 een bedrag van € 90.000 op jaarbasis (exclusief 

de van toepassing zijnde indexering in 2019 en 2020) beschikbaar te stellen om 
het college in staat te stellen aan de Stichting Ons Tweede Thuis een 
budgetsubsidie te verstrekken voor dagbesteding en begeleiding individueel 
voor inwoners met een verstandelijke en/of lichamelijke en/of zintuiglijke 
beperking en/of een chronische ziekte.

2. Voor de periode 2018 t/m 2020 een bedrag van € 510.400 in 2018 en 531.400 
in 2019 en 2020 op jaarbasis beschikbaar te stellen (exclusief de van 
toepassing zijnde indexering in 2019 en 2020) om het college in staat te stellen 
aan de Stichting SHDH een budgetsubsidie te verstrekken voor: 
a) dagbesteding voor inwoners met een beperking als gevolg van het ouder 
worden; en 
b) de tezamen met de Stichting WIJ aangeboden dagopvang voor ouderen met 
beperkingen op sociaal vlak. 

3. Voor de periode 2018 t/m 2020 een bedrag van € 163.700 op jaarbasis 
(exclusief de toepassing zijnde indexering in 2019 en 2020) beschikbaar te 
stellen om het college in staat te stellen aan RIBW een budgetsubsidie te 
verstrekken voor begeleiding individueel voor inwoners met psychiatrische 
problematiek en voor de Inloop GGZ.

4. Voor de periode 2018 t/m 2020 een bedrag van € 133.327 (exclusief de 
toepassing zijnde indexering in 2019 en 2020) beschikbaar te stellen om het 
college in staat te stellen aan ROADS een budgetsubsidie te verstrekken voor 
dagbesteding en begeleiding individueel voor inwoners met psychiatrische 
problematiek en voor de Inloop GGZ.

5. Het college de bevoegdheid te geven om gedurende de looptijd van de onder 
sub 1 t/m 4 genoemde budgetsubsidies bij een stijging van de vereiste 
ondersteuning (volume cliënten en/of toename activiteiten) de budgetsubsidies 
te mogen bijstellen, indien en voor zover dit binnen het in de begroting i.c. 
opgenomen budget mogelijk is.  

Het besluit is unaniem vastgesteld



6 Financiële verordening 2018

De raad besluit:
De Financiële verordening 2018 gemeente Heemstede vast te stellen.

Het besluit is unaniem vastgesteld

7 Aanpassing Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Heemstede 
2014

Agendapunt vervallen

OVERIGE PUNTEN

8 Rekenkameronderzoek samenwerking Heemstede Bloemendaal

Conclusie:
In raad- of commissieverband bespreken de leden van de raad met het College de 
historie en stand van zaken van de ambtelijke samenwerking. In deze bespreking 
bepaalt de raad ook of eventueel alsnog aan de nieuwe raad wordt meegegeven om de 
aanbevelingen van de rekenkamercommissie nader op te pakken.

Toezegging:
De burgemeester zegt toe dat zij een overzichtje zal toesturen van de randvoorwaarden 
en grenzen van de samenwerking op basis van de rapportages.

8a Interview rekenkamercommissie in HIK

De raad is in meerderheid positief over het initiatief om via een interview inwoners te 
informeren en te betrekken bij het werk van de rekenkamercommissie.
VVD en CDA plaatsen kanttekeningen bij de positionering die de rekenkamer kiest.

9 Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 20 december 2017

De afdoening van de ingekomen stukken is ongewijzigd vastgesteld



10 Wat verder ter tafel komt

Dhr Klaasen mist informatie op de nieuwe website, met name over langlopende 
politieke dossiers (zoals Manpadslaangebied) en de (uitvoering van) moties. Hij vraagt 
wanneer de informatievoorziening op dit punt zal worden hersteld.
Het College zegt toe op korte termijn een reactie te geven.

Dhr de Zeeuw over 
- aandacht voor de bomen bij het plaatsen van het hek aan de Cruquiusweg
- planning evaluatie kapbeleid
- tijdpad Manege Rusthof

Dhr Radix over ingekomen mail van een inwoner over geluidsscherm langs de 
Cruquiusweg.

Dhr Heerkens Thijssen over
- herstel brugleuning Amstelbrug
- duurzaam handelen door winkeliers
- verlichting kruispunt Camplaan

Mw van der Have over
- reactie VVD inzake petitie VOMAR
- stand van zaken pilot afvalscheiden Merlenhoven

Dhr Maas wenst de functie van de rondvraag te bespreken in de agendacommissie.

Dhr Maas spreekt de burgemeester toe ter gelegenheid van haar laatste 
raadsvergadering en overhandigt haar een cadeau namens Raad en College van B&W.

De burgemeester dankt het bestuur en houdt op haar beurt een kleine toespraak aan de 
raad.

De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur


