
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst  
raadsvergadering 

642384 

27 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. E.H. van der Linden(D66), Mw. Y.E.G.M.M. 
Schul(D66), Dhr. S.M. Nieuwland(D66), Dhr. H.M. Klaasen(D66, vanaf 20.20 uur), 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, 
vanaf 20.10 uur), 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), 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 A.W.M. Schumacher (loco-secretaris) 
 
AFWEZIG: Dhr. G.J. Brinck(HBB), Dhr. J.H. Maas(PvdA), Dhr. W. van den Berg (Secretaris). 
 
VOORZITTER: Mw. M.J.C. Heeremans (burgemeester) 
GRIFFIER: Mw. I.C.M. Hesp 

 
Aanwezig zijn 19 van de 21 raadsleden 
 

1 Vaststellen agenda raadsvergadering 27 november 2014 
 
Mw Waterlander dient een motie in, die zal worden behandeld onder agendapunt 7. 
De raadsagenda wordt vastgesteld. 

 

2 Vragenuur 

Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuur. 

 

3 Afsluiten elektronische weg voor het indienen van Wob-verzoeken 

De raad besluit: 
De elekronische weg voor het indien van Wob-verzoeken af te sluiten. 

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld. 

 

4 Rekenkameronderzoek Sport gemeente Heemstede 

Motie ‘sport verdient structureel aandacht’ 

Dhr Nieuwland dient een motie in ondertekend door alle fracties. 

De raad verzoekt het College: 
- De aanbevelingen uit het rapport van de rekenkamercommissie over te nemen in lijn 
met de bovenstaande eerste vier overwegingen, voor zover een en ander niet vooruit 
loopt op de herijking van het subsidiebeleid. 
- Daarbij in de jaarlijkse rapportage tevens aandacht te geven aan de samenhang met 
het Sociaal Beleidsplan 

De motie is unaniem aangenomen 



 

 

 

5 Lijst ingekomen stukken raad 27 november 2014 

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

 

6 Belofte fractieassistenten 

De belofte is afgelegd door dhr W. Kleijer (fractieassistent D66), dhr J. Hemelaar 
(fractieassistent CDA) en M. de Haan (fractieassistent GL). 

 

7 Motie regionale afstemming sociaal domein 
ingediend door mw Waterlander, ondertekend door alle fracties. 

De raad verzoekt de griffie: 

• Over deze regionale afstemming in overleg te treden met de griffies van 
Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal en Haarlemmerliede/Spaarnwoude 

• Vervolgens ten behoeve van de Raad met een voorstel te komen over de wijze 
waarop deze regionale afstemming het beste vorm gegeven kan worden 

• Daarbij uit te gaan van twee bijeenkomsten van de Commissies Samenleving 
per jaar 

• Waarin de portefeuillehouders gezamenlijk rapporteren over de stand van zaken 

• Dit op te starten als ene pilot voor 2015 zodat evaluatie door de Raad kan 
plaatsvinden 

De motie is unaniem aangenomen. 

 

Wat verder ter tafel komt 

Dhr van Zon over het agenderen van de (verworpen) motie ‘Vrijwilligers’ in de cie 
Samenleving. 

Dhr van Zon over het werkbezoek aan het zwembad, met verzoek om 
investeringsgegevens. De informatie wordt toegezegd door wethouder Ates. 

Dhr Radix nav bespreking van het C-stuk ‘Energie in beeld’ in de cie RUI van 
november. Dhr Radix vraagt uitspraak van de raad om het ondertekenen van de 
overeenkomst uit te stellen in afwachting van nadere check op bescherming privacy. 
De raad vindt uitstel niet nodig. 
 
 

 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur. 
 
 
 


