
 
 
 
 
 
 
 

 
Besluitenlijst raadsvergadering  

Begroting 
4 en 5 november 2010 

 
AANWEZIG: Dhr. C.G.T.F.J. Leenders (VVD), Mw. H.M.A. Hooij (VVD), Dhr. M.B.H.J. Radix (VVD), Dhr. J.H.M. Peeperkorn 
(VVD), Mw. A. Brummer-van der Drift (VVD), Mw. J.C. Brouwers-Oosterbaan (VVD), Dhr. E. Albers (VVD), Dhr. H.J.M. van Zon 
(D66), Dhr. E.H. van der Linden (D66), Dhr. S.M. Nieuwland (D66), Dhr. H.M. Klaasen (D66), Dhr. W.M.M. Heeremans (CDA), 
Mw. J.H.C. van den Berg (CDA), Mw. E.G.M. van de Weijer-Lambers (CDA), Dhr. J.H. Maas (PvdA), Mw. J.H. Ruitenberg-
Alphenaar (PvdA), Mw. M.J. Nelissen (PvdA), Dhr. R.M.F. Ates (HBB), Mw. A.P. van der Have (HBB), Mw. I.H.J. Sabelis (GL), 
Mw. H.H. van Vliet (GL), Dhr. P.H. van de Stadt (wethouder), Dhr. J. Botter (wethouder), Mw. C.D.M. Kuiper-Kuijpers 
(wethouder) en Dhr. W. van den Berg (Secretaris). 
 
VOORZITTER: Mw. M.J.C. Heeremans (burgemeester) 
GRIFFIER: B. Lanser 
 

Aanwezig zijn 21 van de 21 raadsleden 

 

1. Vaststellen agenda raadsvergadering 4 en 5 november 2010  
Tijdens deze vergadering geldt een spreektijdregeling voor zowel raad als college, 
zowel in 1

e
 als in 2

e
 termijn. De spreektijd per fractie is 5 minuten basisspreektijd + 1 

minuut per lid van de fractie. In totaal 51 minuten. Het college heeft een half uur per 
termijn. Tijdens de raadsvergadering geldt tevens een vaste spreekvolgorde. De 
spreekvolgorde zal volgens het principe grootste coalitiepartij, grootste niet-
coalitiepartij, op een na grootste coalitiepartij, op een na grootste niet-coalitiepartij 
enz. ingedeeld worden. Dit betekent dat de volgende spreekvolgorde zal worden 
gehanteerd met tussenhaakjes de spreektijd in minuten: VVD (12), PvdA (8),  
D66 (9), HBB (7), CDA (8) en GL (7).  
 
Voorgesteld wordt de agendapunten 3 ‘Programmabegroting 2011 en 
meerjarenbegroting 2012-2014’ en 4 ‘Eerste begrotingswijziging 2011’ tegelijk te 
behandelen. Over deze stukken wordt wel apart gestemd.  
 
De burgemeester trekt volgnummer 2. Bij een eventueel hoofdelijke stemming zal 
Mw. H.M.A. Hooij (VVD) met de stemming beginnen. 
 
De raad gaat akkoord met de agenda.  

 

2. Vragenuur 
Er zijn geen vragen voor het vragenuur binnengekomen. 

 

 BESPREEKPUNTEN 

Deze agendapunten zijn voorbereid in de raadscommissies en behoeven bespreking 
in de gemeenteraad om tot een besluit te komen. 
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3. Programmabegroting 2011 en meerjarenbegroting 2012-2014 
Beslispunten: 
1. de programmabegroting 2011, op basis van lasten en baten per programma met 
betrekking tot de jaarschijf 2011, vast te stellen; 
2. de kredieten conform punt A, uit de bijlage 'overzicht kredieten 2011' en de 
voorbereidingskredieten conform punt B, uit de bijlage 'overzicht kredieten 2011' 
beschikbaar te stellen; 
3. kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2012-2014. 
 
- Het amendement nr. 1 ‘Voor een duurzaam dorp’ met het dictum: 

besluit: voor de jaren 2011 - 2013 wederom jaarlijks 50.000 euro te reserveren voor 
het Wilhelminaplein en hiertoe een bestemmingsreserve te openen; deze 50.000 
euro te financieren door de ophoging van de catering- en representatiegelden 
ongedaan te maken (20.000 euro) en de parkeertarieven als volgt aan te passen: 
met ingang van 2011 de parkeertarieven extra op te hogen naar 1.60 euro per uur, 
en vanaf 2014 conform het collegevoorstel op te hogen naar 2.00 euro, hetgeen 
30.000 euro oplevert in de jaren 2011, 2012 en 2013. 

Van PvdA/HBB/GL wordt verworpen met daar voor 7 stemmen en daar tegen 
14 stemmen. De fracties van PvdA, HBB en GL stemmen voor het 
amendement. De fracties van VVD, D66 en CDA stemmen tegen het 
amendement.  

- Het amendement nr. 5 ‘deelname geluidset Schiphol’ met het dictum:  

verzoekt het College om: deel te nemen aan het geluidsnet met één radarmeetpost 
in Heemstede. Dit meetpunt strategisch langs de oostgrens van de gemeente aan te 
leggen. De metingen voor een termijn van 1 jaar uit te voeren. De benodigde 
middelen ad € 7.500,- te bekostigen uit de post onvoorzien. 

Van HBB wordt ingetrokken. Het college van B&W zegt toe het dictum van het 
amendement op te nemen en uit te voeren. Het college van B&W zal met een 
voorstel komen.  
 
- De motie nr. 2 ‘sponsoring straatmeubilair en groenvoorziening’ met het 
dictum:  
 
verzoekt het college de mogelijkheden voor sponsoring van groenvoorzieningen en 
straatmeubilair te onderzoeken, en een concreet voorstel hierover aan de Raad voor 
te leggen. 

Van D66 wordt ingetrokken. Het college van B&W zegt toe het dictum van de 
motie uit te voeren.  

- De motie nr. 3 ‘financiering duurzaamheidsbeleid 2012’ met het dictum:  

roept het college op, met het oog op mogelijke financiële meevallers, zich maximaal 
in te spannen om activiteiten in het kader van duurzaamheid die na 2011 nog niet 
structureel gefinancierd zijn, van een gezonde financiële onderbouwing te voorzien. 
 
Van D66 wordt ingetrokken.  

483504 
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 - De motie nr. 4 ‘monitoren grofvuil’ met het dictum: 

verzoekt het College om: na 1 jaar te evalueren en de raad te informeren over. Op 
welke wijze het volume nauwkeurig wordt bepaald. De hoeveelheid en aard van de 
klachten van de bewoners. De toename van de hoeveelheid zwerfvuil in Heemstede. 

Van HBB, PvdA en GL wordt ingetrokken. Het college van B&W zegt toe het 
dictum van de motie uit te voeren en met een voorstel te komen. Het college 
van B&W geeft tevens aan het met de eerste twee overwegingen van HBB 
oneens te zijn. 

- De motie nr. 6 ‘sociale cohesie’ met het dictum:  

verzoekt de raad: om zich collectief beschikbaar te stellen zich gedurende 1 dag in 
het 1e kwartaal van 2011 in te zetten voor een ouderen project in Heemstede 
georganiseerd met hulp van een stichting. Nodigt uit om met burgers en instellingen 
te verkennen hoe we binnen Heemstede de sociale cohesie kunnen bevorderen.  

Van CDA en PvdA wordt aangenomen. Met daar voor 12 stemmen en daar 
tegen 9 stemmen. De fracties van D66, CDA en PvdA en de raadsleden Mw. 
I.H.J. Sabelis (GL) en Mw. A. Brummer-van der Drift (VVD) stemmen voor de 
motie. De fractie van HBB en de raadsleden C.G.T.F.J. Leenders (VVD), Mw. 
H.M.A. Hooij (VVD), Dhr. M.B.H.J. Radix (VVD), Dhr. J.H.M. Peeperkorn (VVD), 
Mw. J.C. Brouwers-Oosterbaan (VVD), Dhr. E. Albers (VVD) en Mw. H.H. van 
Vliet (GL) stemmen tegen de motie.  

- De motie nr. 7 ‘invalide parkeerplaats’ met het dictum:  

het College om met een voorstel te komen om het parkeren op invalide 
parkeerplaatsen in betaaldparkeerzones nog toegankelijker te maken voor invaliden. 

Van het CDA wordt ingetrokken. Het college van B&W zegt toe het dictum van 
de motie uit te voeren en met een voorstel komen.  

Conform het voorstel wordt besloten met daar voor 19 stemmen en daar tegen 
2 stemmen. De fracties van VVD, D66, CDA, PvdA en HBB stemmen voor het 
voorstel. De fractie van GL stemt tegen het voorstel. 

Toezeggingen: 1) De notitie Wonen wordt naar de raad toegestuurd, 2) Zowel 
de haalbaarheidsstudie als het bedrijfsplan omtrent Paswerk/De 
Kringloopwinkel zal naar de raad worden toegezonden, 3) De commissie 
Samenleving zal een totaalplan gepresenteerd krijgen over het 
multifunctionele sportpark en het beheer hiervan door Sportplaza. Dit plan zal 
in de commissie Samenleving worden besproken, 4) Wethouder Botter komt 
met een plan over de invulling van het Vrijwilligerssteunpunt. Dit plan zal aan 
de raad worden toegezonden, 5) De raad zal een actueel overzicht ontvangen 
van de gemeenschappelijke regelingen waarvan de gemeente Heemstede deel 
uitmaakt en de wijze waarop de gemeente Heemstede in deze verschillende 
gemeenschappelijke regelingen zit. Verder zal de raad een overzicht 
ontvangen van de stand van zaken van de uitvoering van de aanbevelingen 
van de Rekenkamercommissie die zij in haar rapport heeft gedaan over de 
gemeenschappelijke regelingen, 6) De kerntakendiscussie zal opnieuw aan de 
orde komen in de agendacommissie van 17 november. Er zullen verschillende 
alternatieven in de nota kerntakendiscussie gepresenteerd worden, 7) 
wethouder Van de Stadt zegt toe dat zodra er een volledig uitgewerkt plan is 
voor het Wilhelminaplein hier ook geld voor zal worden gevonden, 8) het 
college van B&W komt met een voorstel t.a.v. de deelname geluidset Schiphol, 
9) het college van B&W komt met een voorstel t.a.v. het monitoren van grofvuil 
en 10) het college van B&W komt met een voorstel t.a.v. de invalide 
parkeerplaatsen. Hierin zal de optie voor gratis parkeren voor invaliden en de 
consequenties daarvan worden meegenomen.  
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4. Eerste begrotingswijziging 2011 
Beslispunten:   
1. in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2011 naar aanleiding van de 
uitkomsten van de septembercirculaire 2010, de recente informatie met betrekking 
tot de herwaardering voor de jaarschijf 2011 en de posten die vanuit de najaarsnota 
2010 structureel doorwerken naar de jaarschijf 2011 waar nog geen rekening mee is 
gehouden in de begroting 2011; 
2. in te stemmen met het wijzigen van het ozb-tarief 2011 voor eigenaren van 
woningen door deze te verlagen van 0,0822% naar 0,0810% e.e.a. ten gevolge van 
de recente informatie met betrekking tot de herwaardering voor de jaarschijf 2011; 
3. om de eerste begrotingswijziging 2011 te betrekken bij de behandeling van de 
begroting 2011 in de raad van 4 en 5 november 2010. 

Het amendement nr. 8 ‘septembercirculaire 2010 & ozb-tarief 2011’ met het 
dictum:  

Besluit: de in beslispunt 2 voorgestelde verlaging van het ozb-tarief voor 2011 voor 
eigenaren van woningen van 0,0822% naar 0,0810% niet uit te voeren. Het voordeel 
uit de eerste begrotingswijziging niet toe te voegen aan de post onvoorzien 
structureel, maar dit bedrag te besteden aan groen & milieu, te weten aan: aanplant 
nieuwe bomen (vervanging kap) a 75.000 en het restbedrag toe te voegen aan 
subsidies aan eigenaren voor het isoleren van hun woningen, het installeren van 
zonnepanelen of andere milieubesparende maatregelen. 

Van PvdA en GL wordt verworpen met daar voor 5 stemmen en daar tegen 16 
stemmen. De fracties van PvdA en GL stemmen voor het amendement. De 
fracties van VVD, D66, CDA en HBB stemmen tegen het amendement.  

Conform het voorstel wordt besloten met daar voor 16 stemmen en daar tegen 
5 stemmen. De fracties van VVD, D66, CDA en HBB stemmen voor het voorstel. 
De fracties van PvdA en GL stemmen tegen het voorstel. 

486833 

5. Wat verder ter tafel komt 
 
Dhr. C.G.T.F.J. Leenders (VVD): stelt voor de begrotingsvergadering in de komende 
jaren weer op één avond te plannen.  
Dhr. J.H. Maas (PvdA): geeft aan juist geen voorstander te zijn van de 
begrotingsavond op één avond.  

 

6. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering op 5 november 2010 om 16u07 

 

 
 


