
28 februari 2019

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. 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. 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 Vaststellen agenda raadsvergadering 28 februari 2019

De raad komt terug op de toezegging van het CDA om vragen inzake de besluitvorming 
over de VOMAR schriftelijk te beantwoorden. Dit agendapunt wordt toegevoegd direct 
na het vragenuur.

Met deze toevoeging is de agenda vastgesteld.

2 Vragenuur

Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuur.

nieuw Schriftelijke beantwoording CDA van vragen over de besluitvorming VOMAR

Er zijn vragen gesteld aan het CDA in de raadsvergadering van 31 januari 2019. Het 
CDA heeft een schriftelijke reactie toegezonden aan de raad.

Conclusie voorzitter: voldoende besproken.



3 Verhogen investeringsbedrag voor project "Vervangen damwand jachthaven Van 
Merlen"

Amendement
De raad besluit een derde beslispunt toe te voegen, luidende:
Het College zal zoveel mogelijk en naar redelijkheid en billijkheid de investeringskosten 
doorberekenen in de erfpacht wanneer deze in 202 afloopt, waarna deze herziening van 
de canon plaatsvindt. Daarnaast om deze doorberekening vóór vaststelling te 
bespreken in de cie Middelen.

Het amendement is unaniem aangenomen.

De raad besluit:

1. Het investeringsbedrag van het project "Vervangen damwand Van 
Merlenhaven" te verhogen van €300.000 naar €790.000 en een bijdrage te 
ramen van € 11.900 van de Watersportvereniging;

2. De jaarlijkse kapitaallasten van €18.900 te verwerken in de kadernota 2020-
2023.

3.   Het College zal zoveel mogelijk en naar redelijkheid en billijkheid de 
investeringskosten doorberekenen in de erfpacht wanneer deze in 2020 afloopt, 
waarna deze herziening van de canon plaatsvindt. Daarnaast om deze 
doorberekening vóór vaststelling te bespreken in de cie Middelen.

Het besluit is unaniem vastgesteld.

4 Aanpassing 'Nota bodembeheer regio IJmond' voor het grondgebied van 
gemeente Heemstede

De raad besluit het voorstel terug te geven aan het College en ziet het graag terug in 
een commissievergadering voor zienswijze (B-stuk).

5 Bekrachtigen geheimhouding

De geheimhouding op een collegebericht van 5 februari 2019 (verzonden aan de raad 
op 6 februari 2019) is bekrachtigd, zonder beraadslaging en unaniem.

6 Lijst van Ingekomen Stukken raadsvergadering 28 februari 2019

De afdoening van de ingekomen stukken is zonder wijzigingen vastgesteld.

7 Wat verder ter tafel komt

Mw Stam over bouwplannen Haarlem Zuid-West
Wethouder van der Have zegt toe dat zij de raad zal informeren of zij namens het 
College zal inspreken bij de commissievergadering in Haarlem op 7 maart aanstaande 
over dit onderwerp.

Dhr Rocourt over handhaving bij een renovatie van een monumentaal pand aan de 
Glipperweg.

Dhr Verrips over de mogelijkheid van voorbedrukte verkiezingsborden.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur.


