
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst  
raadsvergadering 

641255 

6 november 2014 
 

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, 
alleen op 7 november), 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) 
en Dhr. W. van den Berg (Secretaris). 
 
VOORZITTER: Mw. M.J.C. Heeremans (burgemeester) 
GRIFFIER: Mw. I.C.M. Hesp 

 
Aanwezig zijn 20 van de 21 raadsleden op donderdag 6 november en 21 van de 21 raadsleden 
op vrijdag 7 november. 
 
 

1 Vaststellen Raadsagenda raadsvergadering 6 en 7 november 2014 
(begrotingsraad) 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

2 Vragenuur 

Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuur. 

 



3 Programmabegroting 2015 en de meerjarenbegroting 2016-2018 

 
Amendement 
Indieners: HBB, VVD, CDA 

medeondertekenaars: D66, PvdA 

 
De raad besluit:  

• Vanaf 2015 te stoppen met het middel Round-up; 
• Een budget beschikbaar te stellen van €65.000 voor de inzet van een meer duurzaam 

alternatief; 

• Met de Meerlanden in overleg te treden over mogelijke alternatieven; 

• De huidige proef met het biologisch afbreekbare middel Ultima, in 2015 in de tussentijd 
uit te breiden naar de gehele openbare ruimte; 

• Dit te dekken met €28.000 uit het Budget voor Duurzaamheid, ten gevolge van een niet 
geraamde subsidie van het Ministerie voor zonnepanelen, en €37.000 uit de 
knelpuntenpot in de reserve ISV 3; 

• Deze wijzigingen op te nemen in de begroting 2015. 
 
Het amendement is unaniem aangenomen. 
 
 
Geamendeerd  raadsbesluit 
 
De raad besluit: 

• de programmabegroting 2015 voor de jaarschijf 2015, op basis van lasten en 
baten per programma, vast te stellen; 

• de kredieten 2015 conform punt A uit de bijlage 3.2 "overzicht kredieten 2015" 
beschikbaar te stellen; 

• de extra afschrijving van €  4.984.000 ten laste van de algemene reserve te 
verwerken door middel van een begrotingswijziging 2014 en de effecten voor 
2015 mee te nemen in de voorjaarsnota 2015; 

• kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2016-2018 
 
Het besluit is unaniem vastgesteld. 
 

 

4 Eerste begrotingswijziging 2015 

 
De raad besluit: 

• in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2015 en de aanvullende 
dekking 2015; 

• kennis te nemen van de financiële effecten voor de jaren 2016-2018; 
 

Het besluit is unaniem vastgesteld. 

 

Motie 1 Grip op de decentralisaties 
Indieners: raadsbreed 

 
De raad verzoekt: 
de auditcommissie te laten onderzoeken op welke wijze in de begroting een overzicht 
kan worden toegevoegd waarin het gedecentraliseerde budget inzichtelijk kan worden 
gemaakt. 

De motie is unaniem aangenomen. 

 



Motie 2 Geen geleur aan de deur 
indieners: HBB, CDA, VVD, PvdA 

De raad verzoekt het College: 
Een voorstel te maken voor de wijziging van de APV, zodanig dat het voor het venten 
en de werving van donateurs, lidmaatschappen etc, een vergunning of meldplicht 
noodzakelijk is. 

De motie is aangenomen met 16 stemmen voor en 5 stemmen tegen. 
Voor stemden de fracties van HBB, VVD, CDA, GL en PvdA 
Tegen stemde de fractie van D66. 

 

Motie 3 Motie over de structuur van de begroting 
indieners: raadsbreed 

 
De raad verzoekt de auditcommissie: 
 

• Ten behoeve van de evaluatie door de Gemeenteraad voorstellen voor te 
bereiden die er toe leiden dat de Gemeenteraad meer inzicht krijgt in de 
besteding van de middelen waar dat nodig of gewenst is; 

• Daarbij mede in de overwegingen te betrekken dat een toelichting bij de 
individuele uitgavenposten nodig of gewenst kan zijn indien de uitgaven: 
O politiek in de belangstelling staan (bv bedragen voortvloeiende uit het 
collegeakkoord); 
O niet om louter technische redenen meer dan 5% afwijken van de uitgaven in 
het voorgaande of volgende jaar; 
O niet om louter technische redenen meer dan € 10.000 afwijken van de 
uitgaven in het voorgaande of volgende jaar; 

• Daartoe zo nodig in overleg te treden met het College van B&W; 
 

De motie is unaniem aangenomen. 

Motie 4 
 
Oplossing verkeersknelpunten voor fietsers, wandelaars en spelende kinderen 
indieners: GL, PvdA 

medeondertekenaars: HBB, D66, VVD, CDA 

 
De raad verzoekt het College: 
Na input van de bewoners van Heemstede en van maatschappelijke organisaties een 
plan op te stellen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers, 
wandelaars en spelende kinderen in Heemstede, met een lijst van geprioriteerde 
knelpunten die aangepakt moeten worden. 

De motie is unaniem aangenomen.   

Motie 5 
 
Culturele opwaardering Oude Kerk 
indieners: PvdA, GL, CDA, VVD 

medeondertekenaars: HBB, D66 

 
De raad verzoekt het College: 

• In overleg te treden met genoemde Stichting over de noodzakelijke 
onafhankelijke positie ten opzichte van het kerkbestuur, en om scherp te bezien 
of de afgegeven begroting reëel is, en vervolgens te bezien of en zo ja welke 
gemeentelijke bijdrage passend is, zo mogelijk te financieren uit de voor de 
herinrichting van het Wilhelminaplein gereserveerde middelen. 

• De uitkomst van dit overleg actief te agenderen in de commissie Ruimte. 

De motie is unaniem aangenomen. 



Motie 6 
versie 2 

 
Vergroten bereik minimabeleid 
indieners: PvdA, GL,CDA 

medeondertekenaars: D66, VVD 

 
De raad verzoekt het College: 

• De informatievoorziening af te stemmen op de doelgroep; 

• Zich inzet om de doelgroep te informeren over het bestaan van de minima 
regelingen en mogelijkheden op het gebied van Bijzondere bijstand; 

• Dit uit te voeren in samenwerking met maatschappelijke partners, kerkelijke 
instanties, scholen, sportclubs etcetera 

• De raad over de vorderingen te informeren en in de kwartaalrapportages van 
IASZ nadere informatie op te nemen over de acties om het doelgroepbereik te 
vergroten. 

De motie is unaniem aangenomen. 

5 Bekrachtigen geheimhouding 

 
De raad besluit: 
De geheimhouding omtrent de beantwoording van de vragen van dhr Klaasen (D66) 
betreffende Plan Watertoren fase 4, dd 4 november 2014 te bekrachtigen. 

Het besluit is unaniem vastgesteld. 

6 Lijst van Ingekomen Stukken raadsvergadering 6 november 2014 

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

Mw De Greef vraagt schriftelijk informatie over de behandeling van de klacht over een 
energiekast in brief #3. 

 

7 Wat verder ter tafel komt 

Er komt niets meer ter tafel. 

 
 
De voorzitter sluit de vergadering op 7 november om 15.10 uur 
 
 
 
 


