
2e Gewijzigde agenda

RAADSAGENDA

705902

28 juni 2018

De burgemeester van Heemstede roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een 
openbare raadsvergadering op donderdag 28 juni 2018 te 20:00 uur in het Raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede.

De VOORLOPIGE agenda luidt als volgt:

1 Vaststellen agenda raadsvergadering 28 juni 2018

1.1 Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging raadslid
Raadslid Flentrop (HBB) maakt gebruik van de regeling voor tijdelijke 
vervanging voor raadsleden. De raad onderzoekt de geloofsbrieven van de 
tijdelijke vervanger, dhr Tom Smole.

De heer Smole legt de eed of de belofte af.

2 Vragenuur

Er is een vragenuur voor leden van de raad, tenzij er bij de voorzitter geen 
vragen zijn ingediend. De voorzitter bepaalt op welk tijdstip het vragenuur 
eindigt.

BESPREEKPUNTEN

Deze agendapunten zijn voorbereid in de raadscommissies en behoeven bespreking in de 
gemeenteraad om tot een besluit te komen.

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 financiëële belangen van de gemeente zoals 
genoemd in Art 10 lid 2 onder b van de Wet openbaarheid van 
bestuur.



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

De raad besluit:
teneinde het college in staat te stellen een voorziening voor medegebruik ten 
behoeve van de Nicolaas Beetsschool in de Voorwegschool te kunnen 
verstrekken, in te stemmen met beschikbaar stellen van een bedrag van 
€ 180.000 en de financiële consequenties daarvan te verwerken in de 
programmabegroting 2019.

Struijf

5 Kaderbrief 2019-2022

De raad spreekt naar aanleiding van de Kaderbrief 2019-022, inclusief de 
effecten van de mei-circulaire 2018. 
De raad hoeft hierover geen besluit te nemen

Mulder

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.

Struijf

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.

Mulder

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.

Mulder



HAMERPUNTEN

Deze agendapunten zijn voorbereid in de raadscommissies en behoeven geen verdere bespreking in 
de gemeenteraad.

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.

Mulder

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).

Mulder

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.

Struijf

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;

Struijf



13 Ontwerp Jaarverslag 2017 VeiligheidsRegio Kennemerland (VRK)

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.

Nienhuis

14 Ontwerp Programmabegroting 2019 VeiligheidsRegio Kennemerland 
(VRK)

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.

Nienhuis



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.

Struijf

OVERIGE PUNTEN

16 Belofte fractieassistent

Elke fractie mag een fractieassistent aanmelden. De fractieassistenten leggen 
ten overstaan van de raad een belofte af voordat zij met het assistentschap 
beginnen. Mw Iris Beerkens legt de belofte af als fractieassistent van HBB.

17 Benoeming in raadscommissies

HBB stelt voor dhr T. Smole te benoemen als lid van de cie Samenleving in 
plaats van mw C. Flentrop.

18 Lijst van Ingekomen Stukken raadsvergadering 28 juni 2018

De raad besluit over de afdoening van ingekomen stukken.

19 Wat verder ter tafel komt

De burgemeester voornoemd,
mevrouw mr. A.C. Nienhuis


