
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst 
raadsvergadering 

502350 

27 januari 2011 
 
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. 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). 
AFWEZIG met kennisgeving: mw A.P. van der Have. 
 
VOORZITTER: Mw. M.J.C. Heeremans (burgemeester) 
GRIFFIER: Mw M.J.M. Schrooten 
 
Aanwezig zijn 20 van de 21 raadsleden. 
 
 

1 Vaststellen agenda raadsvergadering 27 januari 2011 
De burgemeester trekt volgnummer 20. Bij een eventuele hoofdelijke 
stemming zal bij dhr. Van der Linden met de stemming begonnen worden. 
Dhr Klaasen kondigt aan een motie te zullen indienen. Deze zal als eerste bij 
‘Overige Punten’ behandeld worden. De agenda wordt verder conform 
vastgesteld.  

 

2 Vragenuur 

Er zijn 2 vragen voor het vragenuur voor leden van de raad. Mw van Vliet 
(GroenLinks) stelt een vraag over de Viva! Zorggroep, wethouder Botter 
geeft antwoord. Mw Sabelis (GroenLinks) stelt een vraag over de 
verkeersveiligheid op de Binnenweg, wethouder Kuiper geeft antwoord. 
Toezegging: wethouder Kuiper zegt toe zich te willen inzetten voor 
aanmoedigende communicatie naar alle gebruikers tot een veilig 
gebruik van de Binnenweg. Ze zal reageren op klachten van inwoners 
en het resultaat terugmelden in de commissie Ruimte van juni 2011. 

 

 BESPREEKPUNTEN 
 



3 Benoemen lid van het Algemeen Bestuur van Paswerk 
 
Op grond van art. 5 lid 2 Gemeenschappelijke regeling 
werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) dient de raad twee 
leden te benoemen voor het Algemeen bestuur van het 
werkvoorzieningschap. Op 25 maart 2010 zijn dhr. W.M.M. Heeremans en 
dhr. M.H.B.J. Radix door de raad van de gemeente Heemstede benoemd in 
het AB van Paswerk. 
Dhr. C.G.T.F.J.  Leenders wordt voorgedragen als opvolger van dhr. 
M.H.B.J. Radix.  
Beslispunt: 
Dhr. C.G.T.F.J. Leenders te benoemen tot lid van het Algemeen Bestuur van 
Paswerk. 

Conform het voorstel wordt besloten met 17 stemmen voor, 2 tegen en 
1 onthouding, waarmee dhr. C.G.T.F.J. Leenders is benoemd tot lid van 
het Algemeen Bestuur van Paswerk.  

 

  
 

4 
Beschikbaar stellen krediet voor begeleiding kerntakendiscussie  
 
Door het college is tijdens de behandeling van de kadernota 2010 de motie 
'kerntakendiscussie 2011' overgenomen waarin het college wordt verzocht 
om een kerntakendiscussie op te starten. Ook in het collegeakkoord 2010 - 
2014 is opgenomen dat een discussie gestart zal worden over nut en 
noodzaak van de voorzieningen en de kerntaken van de gemeente. Op 
verzoek van de agendacommissie heeft het college een drietal offertes 
opgevraagd bij bureau's die in staat worden geacht om Heemstede te 
adviseren en te begeleiden bij het traject van de kerntakendiscussie. De 
offertes zijn voorgelegd aan de zes fractievoorzitters en daarbij is een 
voorkeur uitgesproken voor Deloitte Consulting. Op basis van deze voorkeur 
wordt de raad voorgesteld om de begeleiding en advisering inzake de 
kerntakendiscussie op te dragen aan Deloitte Consulting. De kosten van dit 
traject bedragen afgerond € 30.000 en in de begroting is daarvoor geen 
budget opgenomen. Voorgesteld wordt om € 30.000 ten laste te brengen 
van de post onvoorzien 2011. 
Beslispunt: 
1. de opdracht voor advisering en begeleiding van de kerntakendiscussie op 
te dragen aan Deloitte Consulting; 
2. de kosten ad. € 30.000 ten laste te brengen van de post onvoorzien 2011. 
 
Conform het voorstel wordt unaniem besloten. 
 

 

 

 HAMERPUNTEN 

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

 

  
 



5 Verzet tegen uitspraak rechtbank Haarlem 

 
De Rechtbank Haarlem heeft een beroep van de heer H.S.M. Kruijer zonder 
zitting te houden gegrond verklaard en vastgesteld dat de raad een 
dwangsom heeft verbeurd van € 1.260,- vanwege niet tijdig beslissen op een 
verzoek van de heer Kruijer. Er is reden om tegen de uitspraak verzet aan te 
tekenen.  
Beslispunten: 

1. In te stemmen met het ingediende verzetschrift tegen de uitspraak van de 
Rechtbank Haarlem van 13 december 2010. 

2. De behandeling van dit verzet te delegeren aan burgemeester en 
wethouders.  
 
Conform het voorstel wordt unaniem besloten 

 

 

6 Vervangen Informatiesysteem voor uitwisseling authentieke 
basisgegevens  

Het nieuwe stelsel van basisregistraties heeft als doel het eenmalig inwinnen 
van gegevens en deze meermalig gebruiken. De gemeente is 
verantwoordelijk voor het inwinnen en bijhouden van de basisregistraties 
Personen en Adressen en Gebouwen. Deze registraties zijn binnen 
Heemstede opgezet en zitten nu in de beheerfase.  
Om dit efficiënter te laten verlopen is een nieuw distributiesysteem nodig wat 
voldoet aan de nieuwe standaarden. 

 

In de begroting 2011 is rekening gehouden met een te laag 
investeringskrediet en een te hoge jaarlijkse exploitatielast. Daarom wordt 
aan de raad het formele verzoek gedaan om een aanvullend krediet 
beschikbaar te stellen. Per saldo vallen de kosten vanaf 2011 structureel 
lager uit dan begroot (€ 5.500 in 2011 en vanaf 2012 € 12.000). 
Beslispunt: 
1. Het investeringskrediet voor vervangen/uitbreiden BRS met € 51.350 
verhogen en de lasten te dekken zoals voorgesteld in het raadsvoorstel. 
 
Conform het voorstel wordt unaniem besloten 

 

 

7 Vaststelling Erfgoedverordening Heemstede 

Ten behoeve van de uitvoering van de gemeentelijke taken op het gebied 
van de bescherming van het archeologische bodemarchief (voortvloeiend uit 
de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz)) wordt voorgesteld 
de vigerende Monumentenverordening Heemstede 2008 in te trekken en de 
Erfgoedverordening Heemstede vast te stellen 

Beslispunten: 
1. De bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte Erfgoedverordening 
Heemstede vast te stellen onder intrekking van de Monumentenverordening 
Heemstede 2009.  
 
Conform het voorstel wordt unaniem besloten 

 

 
 
 



 OVERIGE PUNTEN 
 

 

 D66 dient de motie ‘Verzoek aan rekenkamer om onderzoek uit te 
voeren naar VeiligheidsRegio Kennemerland (VRK)’ in. 
De motie spreekt uit 
1. de wens dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de in bovenstaande 
overwegingen geschetste problematiek 
2. het verzoek aan de rekenkamercommissie Heemstede tot het instellen 
van een dergelijk onderzoek, zoveel mogelijk in samenwerking met de 
rekenkamer(commissie)s van de overige bij de VRK betrokken gemeenten  
 
De motie wordt aangenomen met 14 stemmen voor en 6 stemmen 
tegen. Voor zijn de fracties van D66, CDA, en VVD. De fracties van HBB, 
PvdA en GroenLinks stemmen tegen. Mw Sabelis en dhr Ates leggen een 
stemverklaring af. 

 

         Lijst van mededelingen en ingekomen stukken 
 
Brief nr 2 ’Devies voor de Heemsteedse gemeentepolitiek’ van dhr H.S.M. 
Kruijer wordt toegelicht aan de raad. 
 
Conform de afhandelingsvoorstellen wordt besloten 
met uitzondering van: Brief nr 3. ‘verzoek aanwijzing Binnenweg 160 als 
gemeentelijk monument’ : de brief zal besproken worden bij de commissie 
Ruimte.  

 

        Wat verder ter tafel komt 
Mw van de Weijer en mw Ruitenberg lichten mogelijkheden aan de raad toe 
voor de uitvoering van de motie ‘Sociale Cohesie’ aangenomen in de raad 
van november 2010. 
De raad besluit tot een activiteit bij Ouderen Heemstede op 19 maart in het 
kader van ‘NL doet’. 
Mw Hooij stelt een vraag over de vergaderschema’s. Burgemeester en 
griffier geven antwoord. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur 

 

 
 
Heemstede, 13 januari 2011 
 
 
 
De burgemeester voornoemd, 
mevrouw drs. M.J.C. Heeremans 


