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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. 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.J. van der Linden (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, tot 20.30 uur), 
Dhr J.F. Struijf (PvdA, vanaf 20.30 uur), 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: Dhr. G.J. Brinck(HBB)
 
VOORZITTER: Mw. M.J.C. Heeremans (burgemeester)
GRIFFIER: Mw. I.C.M. Hesp

Aanwezig zijn 20 van de 21 raadsleden

1 Vaststellen agenda raadsvergadering 21 december 2016

De beëdiging van dhr Struijf wordt geagendeerd direct na de beëdiging van dhr van de 
Linden.
Toegevoegd: Hamerstuk onder #12 Vaststellen verordening kwaliteit 
vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

Aldus is de agenda vastgesteld

2 Beëdiging raadslid D66

Dhr Van Lier heeft meegedeeld ontslag te nemen als raadslid. Hij wordt opgevolgd door 
dhr E.J. van der Linden (D66).

De geloofsbrieven van dhr van der Linden zijn onderzocht en in orde bevonden.
De raad heeft besloten tot zijn toelating.

Dhr van der Linden is beëdigd door de raadsvoorzitter.

16 Beëdiging tijdelijk raadslid PvdA

Me M.J. de Greef – Nelissen maakt gebruik van de regeling voor tijdelijke vervanging. 
Zij wordt vervangen door dhr J.F. Struijf voor de duur van 16 weken.

De geloofsbrieven van dhr Struijf zijn onderzocht en in orde bevonden.
De raad heeft besloten tot zijn toelating.

Dhr Struijf is beëdigd door de raadsvoorzitter.



3 Vragenuur raadsvergadering 21 december 2016

Er zijn geen vragen ingediend

4 Maatschappelijke opvang (inclusief "economisch daklozen") en beschermd 
wonen

De raad besluit:
1. In te stemmen met het beleid voor de opvang van daklozen zonder OGGZ 

problematiek per 1 januari 2017.

De raad heeft het besluit unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld.

5 Wijziging GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West-Kennemerland

De raad besluit:
Aan het college toestemming te verlenen op grond van artikel 1, tweede lid  van de 
WGR tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling(GR) Schoolverzuim en 
Voortijdig Schoolverlaten "West-Kennemerland" per 1 januari 2017. 

De raad heeft het besluit unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld

6 Wijziging Bijzondere verordening structurele subsidies peuterspeelzaalwerk 2016

De raad besluit:
de Wijzigingsverordening Bijzondere verordening structurele subsidies 
peuterspeelzaalwerk 2016 vast te stellen.

De raad heeft het besluit unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld

7 Bijdrage voor proces tot samenvoeging Stichting WIJ Heemstede en Stichting 
Kontext.

De raad besluit:
Een bedrag ad € 30.680 uit de Reserve Decentralisaties Jeugd en Wmo ter beschikking 
te stellen voor de subsidiëring door het college van voorbereidingskosten van het 
integratietraject van de Stichting Kontext en de Stichting WIJ Heemstede.

De raad heeft het besluit unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld

8 Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2016 t/m 2018 gemeente 
Heemstede

De raad besluit:
Het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2016 t/m 2018 van 
de gemeente Heemstede vast te stellen.

De raad heeft het besluit unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld



9 Vaststelling Algemene Plaatselijke Verordening 2017

De raad besluit:
De aanbevelingen over te nemen en de Algemene Plaatselijke Verordening 2017 vast 
te stellen onder intrekking van de Algemene Plaatselijke Verordening, zoals vastgesteld 
door de raad op 17 december 2015.

De raad heeft het besluit unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld

10 Belastingverordeningen 2017
De voorzitter deelt mondeling mee dat de RDW bericht heeft gestuurd over een 
vergissing in het tarief voor rijbewijzen. Het correcte tarief is €38,99. De raad stelt de 
leges 2017 (d) vast met het correcte tarief van €38,99.

De raad besluit:

Vast te stellen de volgende belastingverordeningen en bijlagen:
a) Verordening heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2017;
b) Verordening heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2017;
c) Verordening heffing en invordering van rioolheffing 2017;
d) Verordening heffing en invordering van leges 2017, inclusief tarieventabel 
2017;
e) Verordening heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2017;
f) Verordening heffing en invordering van precariobelasting 2017;
g) Verordening heffing en invordering van hondenbelasting 2017;
h) Verordening heffing en invordering van marktgelden 2017;
i) Verordening heffing en invordering van belasting op roerende woon- en 
bedrijfsruimten 2017;
j) Verordening heffing en invordering van liggeld woonschepen Cruquiushaven 
2017.

De raad heeft het besluit unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld

11 Financiële verordening 2017

De raad besluit:
1.De Financiële verordening 2017 gemeente Heemstede vast te stellen;
2.De Verordening financieel beleid en beheer 2015 gemeente Heemstede in te trekken.

De raad heeft het besluit unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld

12 Vaststellen verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving 
(VTH)

De raad besluit:
de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht 
gemeente Heemstede, vast te stellen.

De raad heeft het besluit unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld



13 Benoemingen in raadscommissies - D66
De fractie van D66 stelt voor:

1. Dhr E.H. van der Linden te benoemen als lid van de raadscommissie 
Samenleving en plv lid van de commissie Middelen

2. Dhr D.M.W. Kleijer te benoemen als plv lid van de raadscommissie Ruimte

3. Dhr H.J.M. van Zon te benoemen als lid van de auditcommissie in plaats van 
dhr D.M.W. Kleijer

De benoeming is vastgesteld met 19 stemmen voor en 1 stem tegen

14 Benoemingen in raadscommissies - HBB

De fractie van HBB stelt voor:

1. Dhr R.J.L.M. Heerkens Thijssen te benoemen als lid van de raadscommissie 
Middelen in plaats van dhr G.J. Brinck

2. Mw A.P. van de Have te benoemen als plv lid van de raadscommissie Middelen

De benoeming is unaniem vastgesteld

17 Benoemingen in raadscommissies - PvdA

De fractie van de PvdA stelt voor:

Dhr J.F. Struijf te benoemen als lid van de raadscommissie Samenleving, lid van de 
raadscommissie Middelen en lid van de Auditcommissie Heemstede.

De benoeming is vastgesteld met 19 stemmen voor en 1 stem tegen

15 Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 21 december 2016

Dhr Leenders: Brief #3 voor kennisgeving aannemen. Brief #3.1 voor advies naar 
College, waarbij College zal adviseren in lijn met eerdere adviezen.

Dhr Heerkens Thijssen nav ledenbrief VNG 16092 ovder de boomfeestdag. 
Wethouder Hooij polst de animo bij de scholene zegt toe terug te komen over de 
deelname.

Mw Goedkoop vraagt reactie van de wethouder op brief #4. 
De wethouder licht de duurzaamheid van de voorgestelde materialen toe, aangevuld 
door mw Waterlander. Afhandeling blijft ongewijzigd; voor kennisgeving aannemen.

Aldus is de afdoening van de ingekomen stukken vastgesteld.



18 Wat verder ter tafel komt

Dhr van Vlijmen vraagt een update van rubbergranulaat op kunstgrasvelden.
Wethouder Nieuwland zegt dat toe voor januari, na overleg met de sportverenigingen.

Dhr van Vlijmen over de faciliteit om verkiezingsborden te beplakken op de werf.
De griffier zegt toe te overleggen over de mogelijkheden.

Mw Brouwers over de lijst van verkeersknelpunten en de veiligheid op voet-en 
fietspaden.
Wethouder Hooij zegt toe de informatie over het verplichte afdekken van snoeren van 
oplaadbare auto’s opnieuw te publiceren.

Dhr Radix over de verkeerssituatie aan de van Lennepweg.

Dhr Heerkens Thijssen over het initiatief  ‘raadslid in de klas’
De leden van de raad reageren positief.
De griffier zegt toe overzicht te maken van de activiteiten die er al zijn en de toevoeging 
die het initiatief  ‘raadslid in de klas‘ daarop kan zijn.

Mw van der Have over omgevingsvergunning voor De Hartekamp.
Wethouder Nieuwland zegt informatie toe bij het vrijdagbericht aan de raad.

Mw Jagtenberg over de uitval van straatverlichting.
Wethouder Hooij zegt informatie toe bij het vrijdagbericht aan de raad.

Dhr Kleijer over de ervaringen met de beperking van het aantal honden in het 
Groenendaalse bos.

Dhr van Zon met beste wensen aan een ieder.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur


