
Besluitenlijst 
raadsvergadering

716747

29 mei 2019

AANWEZIG: mw. L.F. Jagtenberg (HBB), dhr T. Smole (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. Timmer (VVD), dhr J.J. Duinker (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. A.P. van der Have 
(wethouder), mw. N.F. Mulder (wethouder), dhr J.F. Struijf (wethouder), en mw. H.W. de Vos 
(secretaris).

AFWEZIG: dhr P.C. Keyser (HBB), mw. R.N. Pameijer (PvdA)
VOORZITTER: Mw. A.C. Nienhuis (burgemeester)
GRIFFIER: Mw. I.C.M. Hesp

Aanwezig zijn 20 van de 21 raadsleden

De raad neemt afscheid van raadslid S.M. Nieuwland (D66), die benoemd is als wethouder in de 
gemeente Vlaardingen.

1 Vaststellen agenda raadsvergadering 29 mei 2019

Mw Schul verzoekt agendapunt 5 (Mariënheuvel) als bespreekpunt te behandelen. De 
raad stemt daar mee in.

Mw Schul kondigt een motie aan over de Formule 1. De motie wordt behandeld na de 
hamerpunten.

Mw de Wit wil een vraag stellen bij het hamerpunt onder #8. Het agendapunt hoeft 
daarvoor geen bespreekpunt te worden.

Daarmee is de agenda vastgesteld.

2 Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging raadsleden

De geloofsbrieven van dhr Smole en dhr Duinker zijn onderzocht door een commissie 
uit de raad en deze zijn in orde bevonden. 

Dhr Smole is beëdigd als raadslid voor HBB. 
Dhr Duinker is beëdigd als raadslid voor D66.

3 Vragenuur

Er zijn geen vragen ingediend.



4 Verlenging ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder

De raad besluit:
de ontheffing, verleend aan wethouder Mulder, van het vereiste van het ingezetenschap 
voor wethouders, te verlengen voor de duur van een jaar (tot 31 mei 2020).

Het besluit is vastgesteld met 17 stemmen voor en 3 stemmen tegen.
Tegen stemden de leden Timmer, Radix en Hooij.

5 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen en ontwerp omgevingsvergunning 
parkeerplaats en passeerstroken voor seminarhotel Mariënheuvel, Glipper Dreef 
199 

Toezegging van het College:
- binnen jaar wordt een beheerplan opgesteld voor het gehele landgoed
- daarin wordt herplant van 40 bomen nadrukkelijk meegenomen
- de gemeente spant zich in om ook elders in Heemstede plek te vinden om bomen te 
planten ter compensatie van de bomen die tbv de parkeerplaats gekapt moeten worden.

De raad besluit:
voor de aanleg van een parkeerterrein en 5 passeerstroken op de toegangsweg ten 
behoeve van het realiseren van een seminarhotel in het voormalige klooster 
Mariënheuvel, Glipper Dreef 199 een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te 
geven. 

Het besluit is unaniem vastgesteld.

6 Vervanging toplaag MHC Alliance

De raad besluit:
in te stemmen met de verhoging van het bestaande krediet voor de vervanging van de 
toplaag van veld 3 bij MHC Alliance met € 150.000 ten behoeve van het realiseren van 
een waterveld en dit te verwerken in de Voorjaarsnota 2019.

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld.

7 Ontwerpbegroting 2020 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)

De raad besluit:
1. In het kader van het geven van een zienswijze in te stemmen met de 
ontwerpbegroting 2020 van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk);
2. Het bestuur Paswerk overeenkomstig te berichten;
3. Het verwachte tekort ad € 28.280 te dekken uit de integratie uitkeringen Sociaal 
Domein.

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld.



8 Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI): speerpunt Social Return On 
Investment (SROI)

De raad besluit:
1. Onder voorbehoud van de integrale afweging bij de Kadernota 2020 en de 

Voorjaarnota 2019, in te stemmen met regionaal afgestemd Social Return On 
Investment (SROI) beleid.

2. De structurele kosten vanaf 2020 ad € 24.360 te dekken via de integrale 
afweging bij de Kadernota 2020.

3. De eenmalige kosten in 2019 ad € 7.920 te dekken via de reserve sociaal 
domein en dit mee te nemen bij de Voorjaarsnota 2019.

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld.

Mw de Wit vraagt naar het percentage fte in dit kader binnen de gemeente zelf op het 
totaal van het personeelsbestand. De wethouder zegt de informatie toe.

9 Zienswijze Ontwerpbegroting GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten 
West-Kennemerland

De raad besluit:
1. In het kader van het geven van een zienswijze in te stemmen met de ontwerpbegroting 
2020 van de "" GR Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten West-Kennemerland"";
2. Het GR bestuur overeenkomstig te berichten.

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld.

10 Wijziging verordening naamgeving en nummering (adressen)

De raad besluit:
Het Besluit wijziging Verordening naamgeving en nummering (adressen) vast te stellen. 

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld.

11 Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019

De raad besluit:
De Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019 vast te stellen.

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld.

12 Opheffen geheimhouding besluitenlijst besloten gedeelte raadsvergadering 18 
april 2019

De raad besluit:
De geheimhouding op de besluitenlijst van het besloten gedeelte van de 
raadsvergadering van 18 april 2019 op te heffen.

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld.



13 Benoemingen in raadscommissies

De fractie van HBB stelt voor:
dhr Smole te benoemen als lid van de commissie Middelen en plaatsvervangend lid van 
de commissies Samenleving en Ruimte.

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

De fractie van D66 stelt voor:
Dhr Duinker te benoemen als lid van de commissie Samenleving in plaats van dhr 
Rocourt en als plaatsvervangend lid van de commissies Middelen en Ruimte.

De benoeming is unaniem vastgesteld.

14 Lijst van ingekomen stukken van de raadsvergadering van 29 mei 2019

De afdoening is vastgesteld zoals voorgesteld door de griffier.

15 Motie D66 stuurgroep Mobiliteit Formule 1 
ingetrokken

D66 trekt de motie in na een toelichting van het College op het bestuurlijke en 
ambtelijke overleg zoals dat reeds plaatsvindt in een stuurgroep op initiatief van de 
gemeente Zandvoort.
D66 vraagt regelmatige terugkoppeling aan de raad. Het College dringt daarop aan bij 
de gemeente Zandvoort die als eerste verantwoordelijk is.

16 Wat verder ter tafel komt

Mw Hooij naar aanleiding van het collegebericht over de parkeertarieven Binnenweg.
De agendacommissie zal mogelijke agendering van het onderwerp voor de cie van 
september bespreken.

Mw Jagtenberg over het project ‘Gluren bij de Buren’.
Het College zal nagaan of Heemstede is benaderd door de stichting en er iets mee zou 
willen doen.

Mw Schul over het motie-overzicht.

Mw Schul over het Kinderdagverblijf aan de Camplaan. Andere raadsleden vullen 
vragen aan. Aan de orde komen het bijbehorende verkeersplan, de rol van de raad, 
openstaande beantwoording van vragen, verhoging van de stoeprand, communicatie 
met de omwonenden, mediation.

Het College zegt toe zo snel mogelijk de openstaande vragen te beantwoorden, de 
wethouder gaat intern na op welke termijn de antwoorden mogelijk zijn. Het College 
stuurt het verkeersplan toe aan de raad. Het College informeert de omwonenden over 
het vervolg van het proces.

Dhr Boeder over de weekmarkt.

Dhr Boeder over de Bronstee Mavo.
Wethouder Struijf zegt toe contact op te nemen met de omwonenden.

Dhr Boeder over het Manpadslaangebied nav brief van een bewoner van de laan en het 
Plan Noordelijke Manpadlaan 



16 Dhr Boeder over de verkiezingsborden.
Het College zegt toe een bericht te sturen met mogelijke alternatieven en een kort 
kostenplaatje, vóór de bespreking van de kadernota.

Dhr Boeder over het bouwproject Timmerfabriek van der Veldt.

De voorzitter sluit de vergadering om 23.28 uur


