
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst  
raadsvergadering 

677911 

30 juni 2016 
 

AANWEZIG: Mw. A.P. van der Have(HBB), Dhr. R.J.L.M. Heerkens Thijssen(HBB), Mw. L.F. 
Jagtenberg(HBB), Dhr. G.J. Brinck(HBB) Dhr. D.M.W. Kleijer (D66), Mw. Y.E.G.M.M. Schul(D66), Dhr. 
H.M. Klaasen(D66), Dhr. H.J.M. van Zon(D66), Dhr. C.G.T.F.J. Leenders(VVD), Mw. A.M.C.E. 
Stam(VVD), Dhr. M.B.H.J. Radix(VVD), Mw. J.C. Brouwers-Oosterbaan(VVD), Mw. M.A.U. 
Waterlander-de Boer(CDA), Dhr. E.J.M. van Vlijmen(CDA), Dhr. W.M.M. Heeremans(CDA), Dhr. J.H. 
Maas(PvdA), Mw. M.J. de Greef-Nelissen(PvdA), Dhr. E. de Zeeuw(GL), Mw. T.J.G. van der 
Heijden(GL) Dhr. S.M. Nieuwland (wethouder), Mw. H.M.A. Hooij (wethouder), Mw. C.D.M. Kuiper-
Kuijpers (wethouder) en Dhr. W. van den Berg (Secretaris). 
 
AFWEZIG: Mw. J. Goedkoop(HBB), Dhr. B.J.H. Van Lier(D66) 
 
VOORZITTER: Mw. M.J.C. Heeremans (burgemeester) 
GRIFFIER: Mw. I.C.M. Hesp 

 
Aanwezig zijn 19 van de 21 raadsleden 
 
 

1 Vaststellen agenda raadsvergadering 30 juni 2016 

Agendapunt 6 wordt niet behandeld in afwachting van aanvullende informatie. 
Dhr Leenders wil onder wat verder ter tafel komt vragen stellen over de nieuwe 
informatie mbt spoorwegovergang Laan van Alverna. 

Aldus wordt de agenda vastgesteld. 

Het College verzoekt de raad het raadsvoorstel visie winkelcentra Heemtede van 26 
mei 2016 te mogen intrekken. De raad stemt daarmee in. 

 

2 Vragenuur 

Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuur 

 

3 Benoemen extern lid / secretaris Rekenkamercommissie Heemstede 

 
De raad besluit: 
 
Drs. ing. J.H. Pelleboer te benoemen als extern lid / secretaris van de 
Rekenkamercommissie Heemstede voor een periode van drie jaar. 
 
Het besluit is vastgesteld met 18 stemmen voor en 1 stem tegen 

 

 



 

 

4 Jaarrekening 2015 gemeente Heemstede 

De raad besluit: 

1. De bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte jaarrekening 2015 
bestaande uit de boekwerken jaarstukken en het bijlagenboek vast te stellen; 
2. De lasten en baten van de jaarrekening 2015 vast te stellen op € 49.489.638 
respectievelijk € 48.366.306; 
3. De stortingen en onttrekkingen aan de reserves in de rekening 2015 vast te stellen 
op € 4.111.684 respectievelijk € 6.060.946; 
4. Van het voordelig rekeningresultaat 2015 ad. € 825.930 een bedrag van: 
-€ 434.700 over te hevelen naar 2016 en aan de desbetreffende budgetten toe te 
voegen; 
-€ 250.000 toe te voegen aan de voorziening onderhoud woningen en gebouwen; 
-€ 141.230 toe te voegen aan de algemene reserve. 
 
Het besluit is unaniem vastgesteld. 

 

 

5 Voorjaarsnota 2016 

De raad besluit: 

1. De reserve kapitaallasten huisvesting onderwijs op te heffen en het saldo toe te 
voegen aan de algemene reserve; 
2. De reserve Wmo 2007 op te heffen en het saldo toe te voegen aan de reserve 
decentralisaties Jeugdwet en Wmo; 
3. De inhaalafschrijvingen sportvelden (periode 2017-2020) van totaal € 474.000 te 
dekken uit de algemene reserve; 
4. In te stemmen met de voorjaarsnota 2016 en de begroting 2016 te wijzigen zoals 
aangegeven in hoofdstuk 2 (de financiële mutaties 2016), hoofdstuk 3 (stand van zaken 
bezuinigingen 2016) en hoofdstuk 4 (de nieuwe/gewijzigde investeringen 2016). 
 
Besluit is unaniem vastgesteld.  

Naar aanleiding van beslispunt 1 verzoekt dhr van Zon het College om aan de scholen 
te vragen met onderbouwde voorstellen te komen voor het energieneutraal maken van 
de gebouwen. 
Wethouder Nieuwland zegt toe dat hij dit verzoek bij de Duurzaamheidsnota zal 
betrekken. 

 

6 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen gebruik grond in Groenendaalse bos 
ten behoeve van Ponytrack Heemstede 

Behandeling uitgesteld in afwachting van aanvullende informatie. 

 



 

 

7 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen inloopstal paarden Leidsevaartweg 
ongenummerd 

 
De raad besluit: 
de ontwerpverklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning voor de paardenstal 
Leidsevaartweg ongenummerd (kadastraal bekend gemeente Heemstede, sectie B, 
nummer 9531) af te geven. 
 
Het besluit is vastgesteld met 11 stemmen voor en 8 stemmen tegen. 
Voor stemden de fracties van CDA, VVD en D66 
Tegen stemden de fracties van PvdA, GL en HBB 

 

 

8 Invoering raad van toezichtmodel Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-
Kennemerland 

De raad besluit: 

1. in te stemmen met de overgang van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-
Kennemerland naar een nieuwe bestuursvorm bestaande uit een College van 
Bestuur en een Raad van Toezicht per 1 juli 2016. 

2. in te stemmen met de benoeming per 1 juli 2016 van  
· de heer A. Rutgers 
· de heer F. Lahri 
· de heer B. Groenewoud 
· mevrouw P. Huisman 
· mevrouw M. Jetten 
 als leden van de Raad van Toezicht van Stichting Openbaar Primair Onderwijs 
Zuid-Kennemerland.  

 
Beslispunt 1 is unaniem vastgesteld. 
Beslispunt 2 is vastgesteld met 18 stemmen voor en 1 stem tegen. 
 

 

 

9 Wijzigingsverordening Verordening openbaar water Heemstede 2016 

 
De raad besluit: 
de Wijzingsverordening Verordening openbaar water Heemstede 2016 vast te stellen. 

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld. 

 

10 Jaarrekening 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Zuid-Kennemerland 

 
De raad besluit: 
in te stemmen met de concept-jaarrekening 2015 van Stichting Openbaar Primair 
Onderwijs Zuid-Kennemerland. 

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld. 

 



 

 

11 Begroting GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten 2017 en Jaarrekening 
2015 

De raad besluit: 

1. Tot de volgende zienswijze:  
· In te stemmen met de ontwerpbegroting 2017 van de “GR Schoolverzuim en 

Voortijdig schoolverlaten West-Kennemerland”. 
· Aan te geven dat een Heemsteedse jongere uitsluitend door het Regionaal 

bureau leerplicht en RMC  in een leerwerktraject van Perspectief kan worden 
geplaatst na afstemming met het CJG Heemstede en instemming van de 
gemeente.  

2. Het GR bestuur overeenkomstig te berichten. 
 
 
Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld. 

 

12 Verbouwing ten behoeve van multifunctioneel gebruik pand Julianaplein 1 

 
De raad besluit: 
1. Een (aanvullend) krediet beschikbaar te stellen ad € 1.460.000,- (inclusief btw) voor 

de aanpassingen/verbouw gericht op het realiseren van een multifunctioneel 
gebruik van het pand Julianaplein 1 (met Energielabel B).  

2. In aanvulling op het gestelde onder sub 1 een krediet ad € 348.000,- (inclusief btw) 
beschikbaar te stellen voor bouwkundige aanpassingen in het pand Julianaplein 1 
gericht op het behalen van Energielabel A.  

3. De geheimhouding omtrent de niet-openbare bijlage (voorgenomen huurtarieven) 
van dit besluit te bekrachtigen.  

 

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld. 

 

13 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland 2016 

 
De raad besluit: 
Aan het college van Burgemeester & Wethouders toestemming te verlenen voor het per 
1 augustus 2016 intrekken van de Gemeenschappelijke Regeling VeiligheidsRegio 
Kennemerland 2013 en het vaststellen van de Gemeenschappelijke Regeling 
VeiligheidsRegio Kennemerland 2016, die per 1 augustus 2016 in werking treedt. 

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld. 

 

14 Bespreken Coalitieakkoord 2016-2018 D66, VVD en CDA (juni 2016) 

Het coalitieakkoord is besproken. 

 



 

 

15 Benoemen voorzitters raadscommissies 

 
De raad besluit: 
Mw Waterlander te benoemen als voorzitter van de cie RUI 
Mw Waterlander is benoemd met 18 stemmen voor en 1 stem tegen 
 
Dhr van Zon te benoemen als voorzitter van de cie SAM 
Dhr van Zon is benoemd met 19 stemmen voor 
 
Mw van der Have te benoemen als voorzitter van de cie MID 
Mw van der Have is benoemd met 16 stemmen voor en 3 stemmen tegen 

 

 

16 Benoemen raadsleden leden D66 in raadscommissies 

 
D66 stelt voor: 
 
Dhr Van Lier te benoemen als: 

· lid van de commissie Samenleving ipv dhr van Zon; 
· plv lid van de cie RUI ipv dhr Kleijer; 
· plv lid van de cie MID ipv mw Schul. 

 
Mw Schul te benoemen als plv lid van de cie SAM. 
 
 

Het voorstel is unaniem aangenomen. 

 

17 Lijst  ingekomen stukken raadsvergadering 30 juni 2016 

#3 wordt in handen gesteld van de cie RUI voor behandeling. 
Met deze wijziging wordt de afdoening van de ingekomen stukken vastgesteld. 

 

18 Wat verder ter tafel komt 

Mw de Greef-Nelissen met de suggestie het Havenlab aan te melden bij de Democratic 
Challenge (VNG). De griffier zal nader uitzoeken wat dat inhoudt en overleggen met het 
Havenlab. 

Dhr Maas over de stand van zaken Havenlab 

Dhr de Zeeuw over de aanstaande stuurgroepvergadering Duinpolderweg. Wethouder 
Hooij zegt toe in de cie RUI van september terug te koppelen. 

Mw Waterlander met goede wensen voor de vakantie. 

Mw van der Have en mw Schul over de mozaiekbank Thorbeckebuurt. 

Dhr Leenders over de onwenselijkheid van late toezending van informatie. 

 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.10 uur. 
 


