
Besluitenlijst 
raadsvergadering

706440

28 juni 2018

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), dhr T. Smole(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. Baan-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).
Dhr Kramer verlaat de vergadering na behandeling van agendapunt 3

VOORZITTER: Mw. A.C. Nienhuis (burgemeester)
GRIFFIER: Mw. I.C.M. Hesp

Aanwezig zijn 21 van de 21 raadsleden

1 Vaststellen agenda raadsvergadering 28 juni 2018

1.1 Onderzoek geloofsbrieven en beëdigen raadslid
Dhr T. Smole is beëdigd als lid van de gemeenteraad Heemstede

De agenda wordt in gewijzigde volgorde behandeld: 
16, 2, 12 (bespreekpunt), 4, 5, 7, 8, 3, hamerpunten, benoemingen (6, 17), 18, 19.

Deze vergadering kent een besloten gedeelte. Dhr de Zeeuw stelt voor een agendapunt 
daaraan toe te voegen.
De raad stemt daarmee in met 11 stemmen voor en 10 stemmen.
Voor stemden de leden van de fracties van HBB, GL en PvdA
Tegen stemden de leden van de fracties van VVD, D66 en CDA

2 Vragenuur

Dhr Boeder stelt drie vragen inzake

1 ontwerp haven en de trailerhelling
2 kinderdagverblijf Kindervilla Wereld
3 deskundigenverslag Stab – reactie College?

Ad 1: Wethouder Mulder zegt toe dat in het ontwerp zoals dat naar de raad komt ook 
een alternatief zit voor de locatie van de trailerhelling.

Ad 2: Wethouder Struijf zegt toe in september terugkoppeling te geven van gesprekken 
die worden gevoerd met omwonenden.

Ad 3: het rapport wordt geagendeerd voor behandeling in een extra raadsvergadering 
op 5 juli 2018, inclusief een reactie van het College op het verslag.



3 Aanbesteding raadsinformatiesysteem (RIS) en live uitzenden

De raad besluit: 
1. Vast te stellen de uitgangspuntennota Raadsinformatie Systeem met live 

uitzending gemeente Heemstede en het programma van eisen en wensen 
2. Geheimhouding op te leggen op de uitgangspuntennota met kenmerk 703895 op 

grond van Art 25 Gw lid 1, vanwege bescherming van de economische en 
financiële belangen van de gemeente zoals genoemd in Art 10 lid 2 onder b van 
de Wet openbaarheid van bestuur.

Het besluit is unaniem vastgesteld.

4 Invulling medegebruik ten behoeve van de Nicolaas Beetsschool in de 
Voorwegschool 

De beraadslaging wordt voortgezet in de raadsvergadering van 5 juli 2018.

Toezeggingen wethouder Struijf
- nagaan of een oplossing mogelijk is, waarin ook het pand op de Lieven de Keylaan is 
betrokken;
- de begroting nader te specificeren, met name op de 18weken-termijnen en de hoogte 
van de algemene kosten

5 Kaderbrief 2019-2022
de kaderbrief hoeft niet te worden vastgesteld.

Naar aanleiding van de kaderbrief dienen de leden moties in. De moties worden verder 
behandeld in de raadsvergadering van 5 juli 2018.

6 Benoeming twee kandidaten voor raad van toezicht Stichting Openbaar Primair 
Onderwijs Zuid-Kennemerland

De raad besluit:
1. Mevrouw K. Schilte per 1 juli 2018 te benoemen als lid van de raad van toezicht 

van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland;
2. De heer F. Schaaij per 1 juli 2018 te benoemen als lid van de raad van toezicht 

van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland.

Het besluit is unaniem vastgesteld.



7 Jaarverslag 2017 en Jaarplan 2019 mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland

De raad besluit:
1. Akkoord te gaan met het ontwerp-jaarverslag en de jaarrekening 2017 van de 

GR bereikbaarheid Zuid-Kennemerland;
2. Akkoord te gaan met de ontwerp-begroting en het ontwerp-jaarplan 2019 van 

de GR bereikbaarheid Zuid-Kennemerland;
3. Dit standpunt als zienswijze aan het Bestuur van de GR Bereikbaarheid Zuid-

Kennemerland mee te delen.

Het besluit is unaniem vastgesteld

Toezeggingen wethouder Mulder:
- raad informeren over de planning van de herinrichting ventweg Cruquiusweg
- De raad informeren na het geplande gesprek met de managers van deze GR
- Schriftelijke beantwoording bewegwijzeringsplan
- Check afdrachten Haarlem en Zandvoort

8 Begroting 2019 en rekening 2017 GR Omgevingsdienst IJmond

De raad besluit:
1. Als zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst IJmond kenbaar te 
maken dat wordt ingestemd met de begroting 2019;
2. In de begroting 2019 van Heemstede op te nemen als bijdrage aan de GR 
Omgevingsdienst IJmond € 87.750,50 en voor de DVO met de Omgevingsdienst € 
170.228;
3. Kennis te nemen van de jaarstukken 2017 en het jaarverslag 2017 van de 
Omgevingsdienst IJmond.

Het besluit is unaniem vastgesteld

9 Jaarrekening 2017 gemeente Heemstede

De raad besluit:
1. De bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte jaarrekening 2017 
bestaande uit het boekwerk jaarstukken en het bijlagenboek vast te stellen;
2. De lasten en baten van de rekening 2017 vast te stellen op € 52.902.789 
respectievelijk € 55.202.741;
3. De stortingen en onttrekkingen aan de reserves in de rekening 2017 vast te stellen 
op € 4.565.877 respectievelijk € 2.972.319;
4. Van het voordelig rekeningresultaat 2017ad. € 706.394 een bedrag van:
    -€ 573.000 over te hevelen naar 2018 en aan de desbetreffende budgetten toe te 
voegen;
    -€ 133.394 toe te voegen aan de algemene reserve.

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld.



10 Voorjaarsnota 2018

De raad besluit:
1.Een nieuwe bestemmingsreserve statushouders in te stellen van € 361.000 gevoed 
door de rijksgelden verhoogde asielinstroom en maatschappelijke begeleiding verwerkt 
in de jaarrekening 2017;

2.In te stemmen met de voorjaarsnota 2018 en de begroting 2018 te wijzigen zoals 
aangegeven in hoofdstuk 2 (de financiële mutaties 2018) en hoofdstuk 3 (de gewijzigde 
investeringen 2018).

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld.

11 Zienswijze Ontwerpbegroting 2019 van de GR Schoolverzuim en Voortijdig 
Schoolverlaten Kennemerland

De raad besluit:
In te stemmen met de Ontwerpbegroting 2019 van de GR Schoolverzuim en Voortijdig 
schoolverlaten West-Kennemerland en het GR bestuur overeenkomstig te berichten.

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld.

12 Aankoop Kerklaan 61, voormalig politiebureau

De raad besluit:
1. voor de verwerving van het voormalig politiebureau aan de Kerklaan 61 een krediet 
ad €  703.000,-beschikbaar te stellen en de jaarlasten hiervan te verwerken in de 
kadernota.

2. De kapitaallasten van €  28.100 te verwerken in de begroting 2019 en in de 
meerjarenraming 2020-2022;

3. Het jaarlijks onderhoudsbedrag te betrekken bij de actualisatie van de voorziening 
onderhoudsfonds woningen en gebouwen in 2018;

Het besluit is unaniem vastgesteld.

Toezeggingen wethouder Struijf:
- brief aan omwonenden ook aan de raad, ter info
- terugkoppeling van de gesprekken met omwonenden in september



13 Ontwerp Jaarverslag 2017 VeiligheidsRegio Kennemerland (VRK)

De raad besluit de volgende zienswijzen te geven:

1. In te stemmen met het Ontwerp Jaarverslag 2017 van de VRK en;
a. Akkoord te gaan met het opnemen van een bedrag van € 66.000 in een
bestemmingsreserve ten behoeve van uitgaven in het kader van het Generatiepact van 
de VRK;
b. Akkoord te gaan met het toevoegen van het resterend voordelig jaarresultaat ad € 
1.451.131 aan de algemene reserve van de VRK;
c. Akkoord te gaan met de terugstorting van € 1.316.131 op basis van het reservebeleid 
en dit terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten op basis van de sleutel 
lokale bestuursafspraken (75%) en het inwoneraantal (25%);
d. Akkoord te gaan met het overhevelen van  € 5.955.669 aan restantkredieten voor 
vervangingsinvesteringen en een bedrag van € 3.157.242 voor de verbouwing 
meldkamer over te hevelen naar 2018 cf. specificatie bijlage 4 van het Jaarverslag;
e. Akkoord te gaan met het overhevelen van het restantkrediet voor de investeringen
ICT meldkamer van € 1.005.422 naar 2018;
f.  Akkoord te gaan met het goedkeuren door het AB (i.v.m. de rechtmatigheid) van
de in de jaarrekening verantwoorde overschrijdingen door het AB.

2. De VRK overeenkomstig te berichten;

3. Het over 2017 terug te ontvangen bedrag van € 48.668 te verwerken in de 
Voorjaarsnota 2018.

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld.



14 Ontwerp Programmabegroting 2019 VeiligheidsRegio Kennemerland (VRK)

De raad besluit de volgende zienswijzen aan te geven:

1. In te stemmen met de programmabegroting 2019 en;
a. Akkoord te gaan met de in de programmabegroting vervatte jaarschijf 2019 van het 
meerjareninvesteringsplan 2019-2022 en de daarbij behorende kredieten (zie bijlage 
4.6 programmabegroting);
b. Akkoord te gaan met het eventueel betrekken van investeringen uit de jaarschijven
2020-2022 van het MJIP 2019-2022 bij de aanbestedingen om zo een aantrekkelijk
inkoopvolume en efficiënt inkoopproces te bevorderen. De uitlevering van dit soort
investeringen gebeurt over meerdere jaren;
c. Akkoord te gaan met het verlenen van een mandaat aan de directie van de VRK voor
het aantrekken van langlopende leningen in 2019 tot maximaal € 3,5 miljoen;
d. Akkoord te gaan met de drie nieuwe beleidsvoorstellen;
i. Extra middelen tot een bedrag van € 85.000 om de stijgende vraag naar
gezondheidsadviezen in het kader van Medische Milieukunde op te kunnen vangen
(uitbreiding formatie anticiperend op komst Omgevingswet).
ii. Seksuele gezondheid op scholen € 67.000.
iii. Versterkt beleid brandweerofficieren € 80.000.
f.  Akkoord te gaan met de 2e begrotingswijziging 2018 van de VRK.
De stijging gemeentelijke bijdrage bedraagt € 943.000 (zie paragraaf 3.3 
programmabegroting voor toelichting en effect gemeente);

2. De VRK overeenkomstig te berichten;

3. De gevolgen van de 2e begrotingswijziging 2018 van de VRK te verwerken in de
    Voorjaarsnota 2018 van de gemeente Heemstede. Het betreft een bedrag van
    € 19.000.

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld.

15 Ontwerpbegroting 2019 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)

De raad besluit:
1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2019 van het Werkvoorzieningsschap 

Zuid-Kennemerland (Paswerk);
2. Het bestuur Paswerk overeenkomstig te berichten.

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld.

16 Belofte fractieassistent

Mw Beerkens legt de belofte af als fractieassistent van HBB.

17 Benoeming in raadscommissies

Dhr Smole is unaniem benoemd in de cie SAM in plaats van mw Flentrop

Dhr de Valk is benoemd in de cie Ruimte met 18 stemmen voor en 2 stemmen tegen.



18 Lijst van Ingekomen Stukken  raadsvergadering 28 juni 2018

#12: de raad heeft reeds besloten de brief te agenderen voor bespreking
De afhandeling van de overige brieven wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

19 Wat verder ter tafel komt

Mw Schul over het verplaatsen van het verkeersbord maximum snelheid Cruquiusweg 
en oproep aan de wethouder om uiterlijk in september tot actie te komen.

Dhr Nieuwland over de pilot afvalinzameling en spreekt de wens uit dat een 
collegebesluit daarover terug komt bij de raad. 
Wethouder van der Have verwacht over twee weken een collegebesluit en informeert 
de raad. 

Dhr Rocourt met goede wensen voor mw Flentrop

Dhr Radix nav mail van een inwoner over de vondst van asbest bij Het Oude Slot.
De burgemeester zegt toe dat zij de raad bericht zal sturen over het vervolg.

Dhr Keyser over de brandweerpost

De voorzitter schorst de vergadering om 1.30 uur

20 Procedure bestemmingsplan Centrum en omgeving, tweede gedeeltelijke 
herziening (Vomar)

De raad besluit:
1. een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 3.7 van de Wro te nemen voor 

de percelen behorende bij tot het plangebied van het bestemmingsplan 
"Centrum en omgeving, tweede gedeeltelijke herziening" (Vomar); 

2. de door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot aan de raad 
overlegde stukken (het voorstel incl. de bijlagen 1 t/m 7) te bekrachtigen op 
grond van het bepaalde in artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet. 

3. de geheimhouding op dit raadsbesluit (het dictum) op te heffen op het moment 
dat het onder 1 genoemde voorbereidingsbesluit in werking treedt. 

4. het college op te dragen na inwerkingtreding van het onder 1 genoemde 
voorbereidingsbesluit de Raad van State om aanhouding te vragen van de 
behandeling van het beroep ten aanzien van het bestemmingsplan ""Centrum 
en omgeving, tweede gedeeltelijke herziening". 

Het besluit is vastgesteld met 11 stemmen voor en 2 stemmen tegen, bij  13 raadsleden 
aanwezig.

De voorzitter sluit de vergadering om 2.30 uur


