
Besluitenlijst 
raadsvergadering

686754

26 januari 2017

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. 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), Dhr. J.F. Struijf(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: Dhr. G.J. Brinck(HBB), Dhr. E.H. van der Linden(D66)

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

Aanwezig zijn 19 van de 21 raadsleden

1 Vaststellen agenda raadsvergadering 26 januari 2017

De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld

2 Vragenuur

Er zijn vragen ingediend door:
- PvdA over de spoorwegovergang Alverna en de rol van ProRail
- GL over de Laan van Alverna

De wethouder zegt toe dat haar antwoord ook schriftelijk aan de raad wordt 
toegestuurd.



3 Aanbesteden accountantsdiensten 2017-2018

De raad besluit

1. Vast te stellen de inkoopstrategie Accountantsdiensten gemeente Heemstede 
2017 en het programma van eisen benoeming accountant vanaf boekjaar 2017 
voor de gemeente Heemstede..

2.    Geheimhouding op te leggen op de inkoopstrategie met kenmerk 686228 op 
grond van Art 25 Gw lid 1, vanwege bescherming van de economische en 
financiële belangen van de gemeente zoals genoemd in Art 10 lid 2 onder b van 
de Wet openbaarheid van bestuur tot het moment dat het 
aanbestedingsdocument, gebaseerd op de inkoopstrategie, is gepubliceerd op 
TenderNed.

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld.

4 Vaststellen verordening Starterslening gemeente Heemstede 2017

De raad besluit:
De Verordening Starterslening gemeente Heemstede 2017 vast te stellen.

Het besluit is vastgesteld met 15 stemmen voor en 4 stemmen tegen.
Voor stemden de fracties van HBB, D66, PvdA, GL en CDA
Tegen stemde de fractie van VVD

5 Schadevergoeding opstal Postduivenvereniging de Vredesbode

De raad besluit:
voor de schadevergoeding voor de opstal aan de Postduivenvereniging De 
Vredesbode, een bedrag van €112.500 ten laste te brengen van de algemene reserve.

Het besluit is unaniem vastgesteld.

6 Actualisatie nota activabeleid

De raad besluit:

1. De nota activabeleid 2017 gemeente Heemstede vast te stellen;
2. De nota activabeleid 2011 gemeente Heemstede in te trekken.

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld



7 Aanwijzen Oude Kerk als trouwlocatie

De raad besluit:
de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein aan te wijzen als trouwlocatie van de gemeente 
Heemstede.

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld

8 Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 26 januari 2017

De afdoening van de ingekomen stukken is zonder wijzigingen vastgesteld.

Naar aanleiding van brieven op de lijst:
mw Goedkoop over brief #7 (omleiding bus 50).
De wethouder zegt toe dat zij de provincie Zuid-Holland (concessiehouder) zal 
benaderen om Arriva te bewegen tot een betere omleiding;
De wethouder zegt toe de communicatiemiddelen van de gemeente in te zetten om de 
suggestie van ROVER voor een handiger busroute bekend te maken aan inwoners;
De raad besluit een brief te sturen aan Arriva met een oproep voor een slimmere 
omleiding. Concept-brief wordt vastgesteld in de agendacommissie op 01 februari 2017.

Dhr Klaasen over brief #3 (bureaucratie voor vrijwilligers Vluchtelingenwerk).

Dhr de Zeeuw over brief #2 (houtrook): verzoek schriftelijke reactie van het College over 
milieuproblematiek, klachtenregistratie en mogelijkheid van een informatiecampagne.
De wethouder zegt de schriftelijke reactie toe.

9 Wat verder ter tafel komt

Dhr Struijf vraagt naar draagvlak in de raad voor activiteit om jongeren bij politiek te 
betrekken. Raadsleden melden zich aan voor een werkgroep ism College.
mw Stam vult aan dat ook een activiteit om volwassenen te interesseren voor het 
raadswerk zinvol kan zijn.

Mw van der Heijden wil de reacties van de colleges ontvangen op de brief van Platform 
i/o Jeugdzorg, bij voorkeur voordat raadsleden op bezoek gaan bij Kenter.
De wethouder zegt toe.

Dhr de Zeeuw over bouwplannen aan de zuidstrook van De Hartekamp.
De wethouder informeert de raad na de collegevergadering van 31 januari 2017.

Mw van der Have over recht van overpad in het bouwplan Volmaeckt / van Lent-terrein.
De wethouder zegt schriftelijke informatie toe,

De voorzitter sluit de vergadering om 21.25 uur


