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Aanwezig zijn 18 van de 21 raadsleden

1 Vaststellen agenda raadsvergadering 29 november 2018

Mw Schul dient een motie in namens D66, VVD en CDA. De motie wordt aan de 
agenda toegevoegd, direct na het vragenuur.

Met deze toevoeging wordt de agenda vastgesteld.

2 Vragenuur

HBB stelt vragen over de inspraak voor de Cruquiusbrug.
Wethouder Mulder zegt toe dat zij in de tekst die de gemeente gebruikt bij het delen van 
het provinciale bericht zal verhelderen dat het om een beperkte inspraak gaat, in 
afstemming met de provincie. Zij doet de fracties de suggestie ook via de eigen 
partijgenoten in Provinciale Staten de kritische noten bij dit participatietraject onder de 
aandacht te brengen.

CDA stelt vragen over het dossier Vomar

CDA stelt vragen over de ledenvergadering van de VNG inzake het digitaal stelsel 
omgevingswet
Wethouder van der Have zegt toe een weg te zoeken om de boodschap over borging 
van succesvol verloop van dit digitaliseringsproject van de overheid volgens het principe 
dat is aanbevolen door de commissie van Balen over te brengen aan de VNG.
Het technische antwoord wordt schriftelijk verstrekt.



CDA stelt vragen over het leegstaande pand aan de Lieven de Keylaan
Wethouder Struijf zegt toe dat in de cie SAM van december een memo sociaal domein 
wordt aangeboden, waarin ook aandacht is voor het accommodatiebeleid en een 
inschatting van derving van huurinkomsten.
Wethouder Struijf checkt welke toezegging hij zou hebben gedaan voor een spoedig 
raadsvoorstel over de verhuur van het pand en informeert daarover de raad.
Wethouder Struijf neemt kennis van de melding van het CDA dat bij stichting WIJ 
negatieve gevoelens zouden zijn over de tijdsdruk voor verhuizing uit het pand naar 
Plein 1 en zegt toe dat hij het in het eerstvolgende overleg aan hen zal vragen

CDA stelt vragen over het Manpadlaangebied en de aanvraag bij de provincie om het 
gebied aan te wijzen als gebied van Natuur Netwerk Nederland.
Wethouder van der Have bevestigt dat zij de raad daarover ook met een C-stuk had 
kunnen informeren.

3 Motie Veilig Verkeer Havendreef
Ingediend door mw Schul namens D66, VVD en CDA en mede-ondertekend door HBB

De raad roept het College op:
 In overleg met Goudappel Coffeng te gaan over het moment, de vraagstelling 

en onderzoeksmethode die voor een aanvullend onderzoek het beste resultaat 
zullen opleveren;

 Dit aanvullende onderzoek , met medeneming van bovenstaande resultaten, 
door Goudappel Coffeng te laten doen naar de verwachte - negatieve - 
verkeerseffecten met betrekking tot de ontsluiting van extra verkeer (vanwege 
de 76 nieuwe woningen aan de Havendreef) naar de N201 zowel richting 
Haarlem als richting Hoofddorp;

 In dit aanvullend onderzoek de meest recente verkeerstellingen te gebruiken;
 De mogelijke oplossingsrichtingen voor veilige ontsluiting van de extra 

verkeersstromen (vanwege nieuwe woningen Havendreef) in beeld te brengen 
inclusief bijbehorende kostenramingen;

 En de raad over de resultaten van het aanvullend onderzoek voor 1 maart 2019 
te informeren.

De motie is unaniem vastgesteld

4 Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociale Zaken 2016

De raad besluit:
Toestemming te geven de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociale Zaken 
2016 te wijzigen conform bijgevoegd wijzigingsbesluit.

Het besluit is zonder beraadslaging en unaniem vastgesteld.

5 Cliëntenparticipatie Werk en Inkomen

De raad besluit:
De Verordening cliëntenparticipatie werk en inkomen Heemstede 2019 vast te stellen.

Het besluit is zonder beraadslaging en unaniem vastgesteld.



6 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland 2019

De raad besluit:
Aan het college toestemming te verlenen voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke 
Regeling Veiligheidsregio Kennemerland met ingang van 1 januari 2019.

Het besluit is zonder beraadslaging en unaniem vastgesteld.

7 Deelname aan experiment centraal tellen verkiezingen

De raad besluit:
deel te nemen aan het experiment met het centraal tellen van de stembiljetten bij de 
verkiezingen in 2019.

Het besluit is zonder beraadslaging en unaniem vastgesteld.

8 Lijst van Ingekomen Stukken

De brieven onder 2, 3, 6 en 9 worden in handen gesteld van het College.
Aldus wordt de afdoening van de ingekomen stukken vastgesteld.

Naar aanleiding van brief #2 (zebramat Binnenweg) bevestigt wethouder Mulder dat het 
College in december informatie stuurt aan de raad. De raad wenst er in de commissie 
RUI over te spreken, waar de toezegging op de actiepuntenlijst staat. De wethouder 
zegt toe de commissie zoveel mogelijk bij de te praten in de vergadering van december.

 

9 Wat verder ter tafel komt

Mw Jagtenberg over de overlast van Schiphol
Wethouder Mulder meldt dat er een regionaal bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden 
Het College zal de raad daarover informeren.

Mw Jagtenberg over de kledingcadeaukaart voor minima.

Mw Schul over het Collegebericht afvalproef Merlenhoven.
De raad spreekt uit dat wethouder van der Have na het afronden van het inspraaktraject 
met inwoners de proef kan starten. De raad wordt geïnformeerd over eventuele 
wijzigingen, maar hoeft geen akkoord meer te geven.

Mw Schul over het Collegebericht planning Haven en communicatie met het Havenlab.
Naar aanleiding van het antwoord, roept het CDA het College op om met een dekkende 
exploitatie te komen. Wethouder Mulder zegt toe dat zij de raad de doorrekeningen laat 
zien bij de bespreking van het raadsvoorstel, zodat de raad daarmee keuzes kan 
maken.

Dhr Rocourt over het kinderdagverblijf aan de Camplaan en de uitkomst van de 
behandeling van bezwaren bij de cie bezwaarschriften. 



9 Dhr Rocourt en dhr Radix over de budgetoverschrijding bij Plein 1 en het feit dat de 
leden van de raad dat hebben moeten vernemen uit de krant.
Wethouder Struijf zegt toe dat hij nagaat hoe de communicatie zo heeft kunnen 
verlopen en informeert daarover de raad. Het College beantwoordt de schriftelijk 
gestelde vragen vóór de fractievergaderingen van 10 december 2018 en voegt daar een 
top 10 van aanpassingen aan het pand Plein 1 aan toe.

Dhr de Zeeuw over de schrijfactie van Amnesty International.

Mw de Wit met een suggestie voor vrijwillige vuurwerkvrije straten.
De fracties van HBB en VVD zijn in eerste reactie afwijzend.
GL is positief
D66 vindt dat het onderwerp komend jaar tijdig besproken moet worden.

Dhr Boeder over het digipanel
De burgemeester zegt toe dat de raad de resultaten van de vraagstelling bij inschrijving 
aangeboden krijgt, naar verwachting in januari 2019.

Dhr Boeder over versnelling van het duurzaamheidsbeleid tbv zonne-energie op daken 
van alle gemeentelijke gebouwen.
Wethouder Mulder ziet kansen voor 2019 en informeert de raad met een planning in 
januari 2019. Bij versnelling komt ook de vraag naar budget aan de orde.

Dhr Boeder over vertraging rioleringswerkzaamheden Rivierenbuurt en verwachting 
kostenoverschrijding.
Wethouder van der Have zal nagaan of communicatie met buutbewoners goed is 
verlopen en meldt dat de meerkosten nog binnen de raming vallen.

Dhr Boeder over overvolle afvalcontainers.
Wethouder van der Have meldt dat er sinds kort de papiercontainers ook op zondag 
worden geleegd

Dhr Boeder over de uitvoering van de motie Dementievriendelijk.
Wethouder Struijf meldt dat het convenant zaterdag 1 december kan worden getekend 
en nodigt dhr Boeder uit daarbij aanwezig te zijn.

Dhr Radix over parkeerproblematiek bij Plein 1.
Wethouder Mulder ziet wellicht mogelijkheid voor actie via differentiatie in 
parkeertarieven. 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur


