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709757

27 september 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), Mw C.W. Havers(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. Baan-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 Beëdiging raadslid 

Mw C.W. Havers is beëdigd als lid van de raad van de gemeente Heemstede.

Benoeming in raadscommissies
Mw Havers is door de raad benoemd als lid van de cie Samenleving en plv lid van de 
Commissies Ruimte en Middelen.
Dit besluit is vastgesteld met 20 stemmen voor en 1 stem tegen

2 Vaststellen agenda raadsvergadering 27 september 2018

De raad besluit agendapunt 7 als eerste te behandelen.
Nadat dit besluit is vastgesteld heeft de raad besloten het raadsbesluit Voortgang 
Vomar-proces aan de agenda toe te voegen. Het wordt besproken zodra het aanwezige 
publiek kennis heeft kunnen nemen van de alsdan openbaar gemaakte stukken.

3 Vragenuur

Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuur.



7 Geheimhouding Vomar-dossier

De raad besluit:
1. De bij zijn besluit van 28 juni 2018 bekrachtigde geheimhouding met betrekking 

tot aan de raad overlegde stukken over het voorstel tot het nemen van een 
voorbereidingsbesluit (het voorstel inclusief de bijlagen 1 t/m 8) op te heffen. 

2. De op 21 september 2018 door het college opgelegde geheimhouding op 
bijlage 2 van de notitie '' stand van zaken voortgang Vomarproces''  te 
bekrachtigen op grond van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet voor wat 
betreft het gedeelte '' Aankopen'' , evenals voor wat betreft de gemerkte delen 
in het addendum van bijlage 3 bij de notitie die ook hierop betrekking hebben. 

3. De op 21 september 2018 door het college opgelegde geheimhouding op de 
notitie '' stand van zaken voortgang Vomar-proces'' , inclusief de rest van 
bijlage 2 en de bijlagen 3 t/m 9, niet te bekrachtigen.

4. De op 25 september 2018 door het college opgelegde geheimhouding op de 
besluiten als vermeld onder 1 tot en met 4 met betrekking tot '' Voortgang 
Vomar-proces'' , inclusief de daarbij behorende documenten (bijlagen 1 t/m 4), 
niet te bekrachtigen.

5. De geheimhouding op te heffen op het deel van het audioverslag (de 
beraadslagingen en het onderwerp) van de besloten raadsvergadering op 28 
juni 2018 inzake de Procedure bestemmingsplan Centrum en omgeving, 
tweede gedeeltelijke herziening (Vomar), waarin wordt gerefereerd aan de 
inhoudelijke bijlagen 1 t/m 8.

6. De op 27 september 2018 door het College opgelegde geheimhouding op de 
beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD niet te bekrachtigen

7. Alle nu openbaar gemaakt informatie ook actief openbaar te maken, alsmede 
de adviezen van Pels Rijcken die zijn uitgebracht in het kader van ambtelijke 
bijstand.

Het besluit is unaniem vastgesteld.

4 Beleidsplan Openbare Verlichting, vaststelling plan

Amendement CDA, Lantarenpaal als Laadpaal 
medeondertekend door D66, GL en PvdA:

De raad besluit het voorstel aan te vullen met:
5. In de komende 12 maanden mogelijkheden te onderzoeken waarbij deze technologie 
in Heemstede toepasbaar is.
Het amendement is unaniem aangenomen

Geamendeerd raadsvoorstel
De raad besluit:

1. Het Beleidsplan Openbare verlichting 2018-2022 vast te stellen;
2. De investeringen overeenkomstig te verwerken in de voorjaarsnota 2019 en in 

het investeringsplan bij de kadernota 2020-2023;
3. De besparingen op de exploitatie die voortvloeien uit dit plan te verwerken in de 

begroting 2020;
4. Voor de voorbereiding van het project Renovatie Openbare Verlichting 2019 

een voorbereidingskrediet van € 92.000 beschikbaar te stellen.
5. In de komende 12 maanden mogelijkheden te onderzoeken waarbij deze 

technologie in Heemstede toepasbaar is.

Het besluit is unaniem vastgesteld



5 Kaderbrief 2019-2022
Voortzetting van de beraadslaging in de raadsvergadering van 28 juni 2018.
de raad besluit over 11 ingediende moties

Mw Baan biedt een gewijzigde versie aan van haar motie 10 Een Duurzaam 
Heemstede.
Mw Schul biedt een gewijzigde versie aan van haar moties 02 Sta op Statiegeld en 
03 Een Rookvrije generatie.

1. Motie Goed Idee (D66, VVD, CDA)
De motie is unaniem aangenomen

2. Motie Sta op Statiegeld (D66, VVD, CDA)
De motie is unaniem aangenomen

3. Motie Een Rookvrije Generatie (D66, VVD, CDA)
De motie is unaniem aangenomen

4. Motie Voortgang Manpadslaantraject (D66, VVD, CDA)
De motie is verworpen met 10 stemmen voor en 11 stemmen tegen
Voor stemden de fracties van D66, VVD en CDA
tegen stemden de fracties van HBB, GL en PvdA

5. Motie Heemstede als dementievriendelijke gemeente (CDA)
De motie is unaniem aangenomen

6. Motie kinderburgemeester (CDA)
De motie is verworpen met 10 stemmen voor en 11 stemmen tegen
Voor stemden de fracties van D66, VVD en CDA
tegen stemden de fracties van HBB, GL en PvdA

7. Motie Maak Democratische Vernieuwing & Verrijking Concreet (VVD, D66, 
CDA)
De motie is verworpen met 10 stemmen voor en 11 stemmen tegen
Voor stemden de fracties van D66, VVD en CDA
tegen stemden de fracties van HBB, GL en PvdA

8. Motie Vrije Verkeersdoorstroom Heemstede (VVD, D66, CDA)
De motie is verworpen met 10 stemmen voor en 11 stemmen tegen
Voor stemden de fracties van D66, VVD en CDA
tegen stemden de fracties van HBB, GL en PvdA

9. Motie op Kracht in de MRA – regiocommissie Zuid-Kennemerland (VVD, 
D66,  CDA)
De motie is unaniem aangenomen

10. Motie een Duurzaam Heemstede (VVD, D66, CDA)
De motie is verworpen met 10 stemmen voor en 11 stemmen tegen
Voor stemden de fracties van D66, VVD en CDA
tegen stemden de fracties van HBB, GL en PvdA

11.Motie Openbare Toiletten (HBB)
De motie is unaniem aangenomen.



6 Verklaring van geen bedenkingen nieuwbouw polikliniek SEIN - Meer en Bosch

De raad besluit:
1. de verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning voor de bouw van 

een polikliniek op het terrein van Meer en Bosch af te geven;
2. vast te stellen dat de onder 1. genoemde verklaring van geen bedenkingen 

geen betrekking heeft op het Globaal masterplan 2018 met daarin de 
toekomstige invulling van het zuidoostelijk deel van Meer en Bosch, gelegen 
tussen de waterpartij en de Meer en Boschlaan.

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld.

8 Voortgang Vomar-proces

De raad besluit:

1. De gemaakte afspraken met Hoorne Vastgoed BV/Trottoir Participaties 
BV/Vomar Voordeelmarkt, zoals vastgelegd in het verslag van 24 september 
2018, te bekrachtigen.

2. Op basis van de door Hoorne Vastgoed BV verstrekte gegevens en nader 
onderzoek naar het risico op (plan)schadevergoeding af te zien van verdere 
acties die een supermarkt in het plangebied van het bestemmingsplan 'Centrum 
en omgeving, tweede gedeeltelijke herziening' onmogelijk maken.

3. Het verweer in het beroep bij de Raad van State te voeren op basis van het 
raadsbesluit van 30 november 2017 tot vaststelling van het bestemmingsplan 
als vermeld onder 3.

Het besluit is vastgesteld met 17 stemmen voor en 2 stemmen tegen
Voor stemden de fracties van HBB, VVD, D66, GL en PvdA
Tegen stemde de fractie van CDA.

TOEZEGGING
Het College zegt toe haar uiterste best te doen binnen twee weken de juridische 
borging van de gemaakte afspraken af te ronden, zodat een voorstel voor intrekking van 
het voorbereidingsbesluit aan de raad kan worden aangeboden.

9 Lijst van Ingekomen Stukken raadsvergadering 27 september 2018

De afdoening van de ingekomen stukken is vastgesteld, zoals voorgesteld door de 
griffier.



10 Wat verder ter tafel komt

Mw de Wit over de verworpen motie Kinderburgemeester. 
De burgemeester zegt toe te overleggen met de werkgroep Raadslid in de Klas

Mw de Wit over de brief aan bewoners Merlenhove. 
De raad ontvangt kopie via de griffie

Dhr Radix over het kostenoverzicht Plein 1.
Het actiepunt blijft staan (APL cie MID, nr 18-08)

Dhr Keyser over de oversteek op de Binnenweg, voor de Dekamarkt

Mw Jagtenberg over herstel Amstelbrug

Dhr Lommerse over blowende jongeren rondom het raadhuis en de mogelijkheden voor 
handhaving.
De burgemeester zegt toe te onderzoeken of de APV mogelijkheden biedt, maar zij kijkt 
ook naar andere wegen.

Dhr Nieuwland met suggestie om gezamenlijk statement te bespreken over wat 
participatie inhoudt.

De voorzitter sluit de vergadering om 01.00 uur


