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Aanwezig zijn 17 van de 21 raadsleden

1 Vaststellen agenda raadsvergadering 28 september 2017

De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld.

2 Vragenuur

Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuur.

3 Vaststellen uitvoeringsprogramma 2017-2018 Nota duurzaamheid
Besluit gewijzigd op voorstel van het College, per brief dd 26 september 2017:

1. Het Uitvoeringsprogramma 2017 Nota duurzaamheid vast te stellen, met uitzondering 
van doelstelling 7 van Hoofdstuk 3 (Regionale Samenwerking): "Zelfvoorzienend 
wonen voor Heemsteedse jongeren gefaciliteerd;

2. Een bedrag van € 93.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het 
uitvoeringsprogramma en dit te dekken door een onttrekking van € 93.000,- aan de 
algemene reserve.

Het besluit is unaniem vastgesteld.

Motie Werpt ons duurzaamheidsbeleid vruchten af (raadsbreed ingediend)
De raad verzoekt het College:

 Een set indicatoren te ontwikkelen die het mogelijk maken op efficiënte wijze de 
impact van de voorgestelde maatregelen van de uitvoeringsprogramma's van 
de nota duurzaamheid te kunnen bepalen; 

 Hierbij regionale samenwerking na te streven;
 Deze toe te passen met ingang van het uitvoeringsprogramma 2018-2019.

De motie is unaniem vastgesteld.



4 Principebesluit tot afbouw aandeelhouderschap Eneco Groep NV

Amendement GL en PvdA Zorgvuldige afbouw aandelen Eneco
De raad van de gemeente Heemstede besluit:
De volgende bedenking aan het college mee te geven ten aanzien van het voornemen 
het aandelenbelang van de gemeente Heemstede in Eneco af te willen bouwen, waarbij 
een mandaat aan de aandeelhouderscommissie Eneco wordt verleend en wordt 
toegetreden tot een aandeelhoudersovereenkomst met een mandaatverlening aan de 
verantwoordelijke wethouder om alle daarvoor benodigde formaliteiten te vervullen, 
namelijk:

 Dat de aandeelhouderscommissie in goed overleg met de ondememing zorg 
draagt voor een verdere uitwerking van de (niet financiële) voonruaarden 
genoemd in hoofdstuk 12 van het consultatiedocument opdat de continuïteit 
van de duurzame strategie van Eneco, van het bedrijf zelf en haar bijdrage aan 
de duurzame energie transitie gewaarborgd zullen worden.

Het amendement is verworpen met 4 stemmen voor en 13 stemmen tegen
Voor stemden de fracties van GL en PvdA
Tegen stemden de fracties van HBB, D66, CDA en VVD.

De raad besluit:
Geen wensen en bedenkingen ter kennis aan het college te brengen ten aanzien van 
het voornemen het aandelenbelang van de gemeente Heemstede in Eneco af te willen 
bouwen, waarbij een mandaat aan de aandeelhouderscommissie Eneco wordt verleend 
en wordt toegetreden tot een aandeelhoudersovereenkomst met een mandaatverlening 
aan de verantwoordelijke wethouder om alle daarvoor benodigde formaliteiten te 
vervullen.

Het besluit is vastgesteld met 13 stemmen voor en 4 stemmen tegen.
Voor stemden de fracties van HBB, D66, CDA en VVD
Tegen stemden de fracties van GL en PvdA

5 Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen en ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning stal+schuur boerderij De Hartekamp (Vossenlaan 2)

De raad besluit:
een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van een 
nieuwe stal en schuur op het perceel Vossenlaan 2, na sloop van bestaande stal en 
kassen.

Het besluit is vastgesteld met 11 stemmen voor en 6 stemmen tegen.
Voor stemden de fracties van D66, VVD, CDA en GL
Tegen stemden de fracties van HBB en PvdA

6 Wijzigingsverordening Verordening heffing en invordering van leges 2017

De raad besluit:
de Wijzigingsverordening Verordening heffing en invordering van leges 2017 vast te 
stellen.

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld.



7 Wijziging Beheerverordening Algemene begraafplaats Heemstede en Verordening 
heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten

De raad besluit:
1. De Wijzigingsverordening Beheerverordening Algemene begraafplaats 

Heemstede 2017 vast te stellen. 
2. De Wijzigingsverordening Verordening heffing en invordering van 

lijkbezorgingsrechten 2017 vast te stellen.

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld.

8 Ontwerp verklaring van geen bedenkingen sterrenwacht Groenendaalse bos

De raad besluit:
de ontwerpverklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning voor de 
sterrenwacht op het perceel Heemstede, sectie C, nummer 5136 af te geven.

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld.

9 Benoeming plv voorzitters raadscommissie Middelen

De raad besluit:
Dhr E. de Zeeuw en mw M.J. de Greef-Nelissen te benoemen als plaatsvervangend 
voorzitters van de raadscommissie Middelen in plaats van dhr C.G.T.F.J. Leenders.

Het besluit is unaniem vastgesteld.

10 Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 28 september 2017

De raad heeft de afdoening van de ingekomen stukken vastgesteld zoals voorgesteld 
door de griffier.

11 Wat verder ter tafel komt

Mw van der Have nav een ingekomen mailbericht inzake een individuele woonsituatie. 
Het College zal schriftelijk reageren.

Mw Goedkoop over de fontein in de haven

Dhr Klaasen over het Beste Idee van Heemstede

Dhr van Vlijmen over de toegankelijkheid van documenten op de website.

De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur


