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AANWEZIG: Mw. A.P. van der Have(HBB), Dhr. R.J.L.M. Heerkens Thijssen(HBB), Mw. J. 
Goedkoop(HBB), Mw. L.F. Jagtenberg(HBB), Dhr. G.J. Brinck(HBB) Dhr. E.H. van der Linden(D66), 
Mw. Y.E.G.M.M. Schul(D66), Dhr. S.M. Nieuwland(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. R.M.F. Ates (wethouder) 
Dhr. P.H. van de Stadt (wethouder), Mw. C.D.M. Kuiper-Kuijpers (wethouder). 
 
VOORZITTER: Mw. M.J.C. Heeremans (burgemeester) 
GRIFFIER: Mw. I.C.M. Hesp 

 
Aanwezig zijn 21 van de 21 raadsleden 
 
 

1 Vaststellen agenda raadsvergadering 30 oktober 2014 
 
De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

2 Vragenuur 
 
Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuur. 

 

3 Benoeming en beëdiging secretaris Rekenkamercommissie Heemstede 
 
De raad besluit: 

Mw drs C.T.E.M. (Linda) Maasdijk te benoemen als secretaris / plv voorzitter van de 
Rekenkamercommissie Heemstede voor een periode van 3 jaar. 
 
Het besluit is vastgesteld met 18 stemmen voor en 3 stemmen tegen. 

 

4 Beleidsplan Sociaal Domein 2015 t/m 2018 

 
De raad besluit: 
Het Beleidsplan Sociaal Domein 2015 t/m 2018 vast te stellen. 
 
Het besluit is unaniem vastgesteld. 

 



 

 

4.1 
 
Motie ‘Mantelzorgers verdienen meer aandacht’ 
indieners: D66, PvdA, GL, CDA 

 

De raad verzoekt het College: 
- In haar kwartaalrapportages over de voortgang van de implementatie van de 

decentralisatie ook aandacht te schenken aan de mantelzorgers en hun 
organisaties; 

- Aandacht voor de mantelzorger te geven door zijn/haar feedback te vragen op 
het Verslag; 

- Aandacht aan de mantelzorgers te geven in de jaarlijkse enquête; 
- Ondersteuning van de mantelzorger te geven door het bieden van 

(bij)scholingsmogelijkheden 
 
De motie is aangenomen met 12 stemmen voor en 9 stemmen tegen. 
Voor: D66, PvdA, GL, CDA 
Tegen VVD, HBB 

4.2  Motie ‘Vrijwilligers verdienen meer dan vrijblijvendheid’ 
Indieners: D66, PvdA, GL 

 
De raad verzoekt het College: 
 

- In haar kwartaalrapportages over de voortgang van de implementatie van de 

decentralisatie ook aandacht te schenken aan de vrijwilligers en hun 

organisaties; 

- €5000,- in 2015 uit te trekken voor het verstrekken van gratis VOG-verklaringen 

voor vrijwilligers in het sociaal domein; en hiervoor dekking te zoeken. 

De motie is verworpen met 9 stemmen voor en 12 stemmen tegen. 

Voor: D66, PvdA, GL 

Tegen: CDA, VVD, HBB 

4.3 Motie ‘Stimuleren van Innovatie’ 
Indieners: PvdA, GL, D66 

 
De raad verzoekt het College: 

- In de contractuele relatie of de subsidiebeschikking instellingen in 2015 en 2016 
voldoende speelruimte te geven teneinde innovatie mogelijk te maken; 

- Een actieve en nadrukkelijk stimulerende rol te kiezen bij het aanjagen van 
innovaties in het sociale domein, bijvoorbeeld door het (halfjaarlijks organiseren 
van innovatietafeis met een brede ring van (potentiële) betrokkenen: burgers, 
ondernemers, maatschappelijk organisaties (scholen, kerken, 
woningcorporaties), gesubsidieerde instellingen en vrijwilligersorganisaties 

- De gemeenteraad per kwartaal te informeren over concrete initiatieven en de 
voortgang in de uitvoering daarvan. 

 
De motie is aangenomen met 12 stemmen voor en 9 stemmen tegen. 
Voor: D66, PvdA, GL, CDA 
Tegen: VVD, HBB 



 

 

4.4 Motie ‘Regionale Ombudsfunctie, in het bijzonder voor het Sociaal Domein 
Indieners: GL, PvdA, D66, HBB 

De raad verzoekt het College: 

- in overleg met de samenwerkende gemeenten in Zuid-Kennemerland en IJmond 
onderzoek in te stellen naar de meerwaarde en haalbaarheid van het inrichten van een 
ombudsfunctie op regionaal niveau, al dan niet beperkt tot het sociaal domein, en de 
gemeenteraad bij voorkeur voor 1 mei 2015 hierover te informeren cq. een 
raadsvoorstel voor te leggen. 
 
De motie is aangenomen met 18 stemmen voor en 3 stemmen tegen. 
Voor: D66, PvdA, GL, VVD, HBB 
Tegen: CDA 

5 Verordening jeugdhulp Heemstede 2015 

 
De raad besluit: 
de Verordening jeugdhulp Heemstede 2015 vast te stellen. 
 
Het besluit is unaniem vastgesteld. 

 

6 Verordening maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 

 
De raad besluit: 
de Verordening maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 vast te stellen 

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld. 

 

7 Verordeningen Participatiewet gemeente Heemstede 

 
De raad besluit: 
 
De volgende verordeningen vast te stellen: 
-Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ Heemstede 2015; 
-Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Heemstede  2015; 
-Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet Heemstede 2015; 
-Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Heemstede 2015; 
-Verordening tegenprestatie Participatiewet Heemstede 2015; 
-Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ Heemstede 2015; 
-Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Heemstede 2015; 
-Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ Heemstede 2015, 

 
De volgende verordeningen in te trekken;  
-Maatregelenverordening Wwb, IOAW, IOAZ Heemstede 2013; 
-Verordening cliëntenparticipatie Wwb  Heemstede 2012; 
-Reïntegratieverordening Wwb, IOAW, IOAZ Heemstede 2012; 
-Verordening Handhaving Wwb, IOAW, IOAZ Heemstede 2012; 
-Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Heemstede 
2013; 
- Gewijzigde verordening langdurigheidstoeslag Heemstede 2012. 
 

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld. 

 



 

 

8 Samenwerking ICT infrastructuur Bloemendaal - Heemstede 

 
De raad besluit: 
1. In te stemmen met de intergemeentelijke samenwerking van de gemeenten 

Bloemendaal en Heemstede op het gebied van ICT vanaf 1 november 2014. 
2. Aan het college van burgemeester & wethouders toestemming te verlenen voor 

het aangaan van een lichte gemeenschappelijke regeling van de gemeenten 
Bloemendaal en Heemstede op basis van een centrumgemeenteconstructie 
waarbij Heemstede wordt aangewezen als centrumgemeente. 

3. In te stemmen met beschikbaar stellen van een bruto-krediet van € 1.475.000 
waarbij een bedrag van € 675.000 in mindering zal worden gebracht, zijnde de 
bijdrage van de gemeente Bloemendaal in het krediet. 

4. De taken van de samenwerking ICT infrastructuur Bloemendaal - Heemstede 
aan te wijzen als activiteit, die plaatsvindt in het algemeen belang, als bedoeld 
in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet (Wet Markt en Overheid).  

 

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld. 

 

9 Aanpassen verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning tbv fractie-
assistenten 

 
De raad besluit: 
De Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Heemstede 2014 
vast te stellen. 

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld. 

 

10 Wet Markt en Overheid 
 

De raad besluit: 

De volgende economische activiteiten aan te wijzen als activiteiten, die plaatsvinden in 
het algemeen belang, als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet:  
- aanbieden gratis toegang van internet (Wifi) in het gemeentehuis en gemeentewerf; 
- verhuur of anderszins in gebruik geven van ruimten in gemeentehuis en     
gemeentewerf; 
- gebouwenbeheer bij niet gemeentelijke gebouwen; 
- werkzaamheden bij evenementen; 
- verhuur of anderszins in gebruik geven van gronden en panden aan maatschappelijke 
organisaties; 
- standplaatsenverhuur; 
- verhuur gemeentewoningen/verhuur grond tuincentrum. 
 
Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld. 

 

11 Najaarsnota 2014 

 
De raad besluit: 
In te stemmen met de najaarsnota 2014 en de begroting 2014 te wijzigen zoals 
aangegeven in de hoofdstukken 2 (de financiële mutaties 2014), 3 (concrete invulling 
bezuinigingen) en 4 (kredieten 2014). 

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld. 

 



 

 

12 Begroting 2015 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland  

 
De raad besluit: 
Als zienswijze te geven dat de raad instemt met de begroting 2015 van het 
Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland (Paswerk). 
Deze zienswijze en eventuele beschouwingen ter kennis te brengen aan het algemeen 
bestuur van Paswerk. 

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld. 

 

13 Preventie - en Handhavingsplan Drank en Horeca  

 
De raad besluit: 
het Preventie- en Handhavingsplan 2014-2018 Drank en Horeca vast te stellen. 
 

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld. 

 

14 Herijking en harmonisatie kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen. 

 
De raad besluit: 
Vast te stellen de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Heemstede 2015. 

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld. 

 

15 Lijst ingekomen stukken raad 30 oktober 2014 

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

 

16 Wat verder ter tafel komt 

Er komt niets meer ter tafel. 

 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 00. 05 uur 
 
 
 


