
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Besluitenlijst 

Raadsvergadering 

513078 

 
31 maart 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) (t/m agendapunt 2), dhr E.J.M. van Vlijmen (CDA) (vanaf agendapunt 3), 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: Mw I.C.M. Hesp 
 
Aanwezig alle 21 raadsleden. 
 
De VOORLOPIGE agenda luidt als volgt: 

1 Vaststellen agenda raadsvergadering 31 maart 2011 

Over de brieven onder nummer 6, 7 en 8 op de lijst van ingekomen 
stukken besluit de raad dat raadsleden deze naar eigen inzicht kunnen 
betrekken bij hun betoog. De brieven worden niet algemeen betrokken 
bij de betreffende agendapunten. 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

2 Onderzoek van de geloofsbrieven en beëdiging van de heer E.J.M. van 
Vlijmen als lid van de gemeenteraad  

Mw J.H.C. van Beuningen – van den Berg (CDA) maakt gebruik van de 
regeling voor zwangerschaps- en bevallingsverlof. Overeenkomstig artikel X 
10 van de Kieswet wordt mw van den Berg tijdelijk ontslag verleend per  
23 maart voor de duur van zestien weken. Overeenkomstig artikel XII van de 
Kieswet zal de heer E.J.M. van Vlijmen haar vervangen tot het einde van 
haar verlof. 

De raad neemt tijdelijk afscheid van mw J.H.C. van Beuningen - van 
den Berg en laat dhr E.J.M. van Vlijmen toe als lid. De heer van Vlijmen 
legt de eed af. 

 

3 Benoeming van de heer E.J.M. van Vlijmen in raadscommissies 

Het CDA stelt voor de heer E.J.M. van Vlijmen te benoemen als lid in de 
commissie Ruimte en als plv. lid in de commissie Samenleving. 

Conform het voorstel wordt unaniem besloten. 

 



4 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. 

Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuur. 

 

 BESPREEKPUNTEN 

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

 

5 "Herijking subsidiebeleid" (afwegingskader voor de periode 2012-2014) 

 
Met de vaststelling van de Kadernota 2010 is besloten tot een vermindering 
van circa € 233.000 op het gebied van subsidieverstrekkingen per 2014. In 
de Kadernota 2010 is tevens aangegeven dat het subsidiebeleid herijkt 
diende te worden. Deze herijking treft u hierbij aan. Het afwegingskader dat 
in de voorliggende nota "Herijking subsidiebeleid 2012-2014" wordt 
gepresenteerd, leidt, samen met de besluitvorming van de Kadernota 2010, 
tot een totale besparing op het gebied van subsidies van circa € 310.000 per 
2014 (ten opzichte van 2011).  
 
Beslispunten: 

1. In te stemmen met de nota "Herijking subsidiebeleid" (periode 2012-
2014); 

2. Kennis te nemen van de in de bijlage opgenomen uitwerking per 
instelling van het afwegingskader van de nota "Herijking 
subsidiebeleid" (periode 2012-2014); 

 
Er wordt een motie ingediend  “Neem de tijd voor goed welzijnsbeleid” 
door de fracties van PvdA, HBB en GroenLinks. 
Het dictum van de motie luidt: 
De raad verzoekt: 

1. het College een voorstel te doen om de taakstellende korting van 
35.000 euro te realiseren via een herstructurering van de 
welzijnsorganisaties en organisaties, die werkzaam zijn in 
Heemstede die zich op het raakvlak van welzijn begeven, waarbij 
rekening wordt gehouden met aan deze organisaties verbonden 
identiteiten 

2. waarbij bovenstaande alternatieve overwegingen betrokken worden 
3. de Raad bij de Kadernota volgend jaar een voorstel te doen terzake. 

 
Wethouder Botter deelt mee dat het College de motie overbodig vindt. 
Hij zegt toe dat hij in overleg zal gaan met Casca. Mocht Casca door de 
bezuiniging in problemen komen, dan komt de wethouder terug bij de 
Raad voor overleg. 
 
Er wordt hoofdelijk gestemd. 
Het voorstel “Herijking Subsidiebeleid wordt aangenomen met 14 
stemmen voor en 7 stemmen tegen. 
Voor stemmen alle leden van de fracties van VVD, D66 en CDA. Tegen 
stemmen alle leden van de fracties van PvdA, HBB en GL. 
 
De motie “Neem de tijd voor goed welzijnsbeleid” wordt verworpen met 
7 stemmen voor en 14 stemmen tegen. 
Voor stemmen alle leden van de fracties van PvdA, HBB en GL. Tegen 
stemmen alle leden van de fracties van VVD, D66 en CDA. 
mw van de Weijer legt een stemverklaring af. 

, 

 



6 Regionale bereikbaarheidsvisie "Zuid-Kennemerland, bereikbaar door 
samenwerking" 
 

Door de portefeuillehouders Mobiliteit van de gemeenten in Zuid-
Kennemerland (Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede c.a., Heemstede, 
Zandvoort) is, in samenwerking met de Kamer van Koophandel, de regionale 
bereikbaarheidsvisie "Zuid-Kennemerland, bereikbaar door samenwerking" 
opgesteld. De visie is najaar 2010 aan de colleges in de regio aangeboden 
en gepresenteerd op 10 december 2010 door middel van een bestuurlijke 
conferentie, in aanwezigheid van diverse college- en raadsleden en van 
vertegenwoordigers van betrokken overheden en maatschappelijke 
organisaties. Nu wordt instemming met de visie gevraagd aan de colleges 
en de gemeenteraden in Zuid-Kennemerland. Dit om vervolgstappen te 
kunnen zetten, en het commitment en gevoel van urgentie zoals dat tijdens 
de conferentie aanwezig was vast te houden en te benutten. 
 
Beslispunten: 

1. De Regionale bereikbaarheidsvisie "Zuid-Kennemerland, bereikbaar 
door samenwerking" op hoofdlijnen te onderschrijven voor wat 
betreft analyse en oplossingsrichting; 

2. Te onderschrijven dat het op korte termijn zetten van vervolgstappen 
essentieel is om het nu in de regio bestaande momentum vast te 
houden en om de visie bij andere betrokken overheden en het 
bedrijfsleven op de agenda te krijgen; 

3. Gezamenlijk op te trekken met de regiogemeenten voor succesvolle 
vervolgstappen; 

4. In te stemmen met de voorgestelde prioriteit van maatregelen en 
waar nodig bijdragen aan verdere uitwerking; 

5. In te stemmen met het instellen van een regionaal Mobiliteitsfonds 
en voorstellen voor de verdere invulling af te wachten. 

Het voorstel wordt aangenomen met 19 stemmen voor en 2 tegen. De 
fractie van GL stemt tegen. 

 



7 Raadsvoorstel projectbesluit Nieuw Overbos, Burgemeester Van 
Lennepweg 35 
 

Door Stichting Sint Jacob uit Haarlem is een verzoek om een 
bouwvergunning/projectbesluit ingediend voor het bouwen van een complex 
met 97 woningen, 6 groepswoningen voor 7 personen psychogeriatrie, een 
wijkcentrum, een wijkservicepunt en de hiervoor noodzakelijke (nuts-) 
voorzieningen op het perceel Burgemeester Van Lennepweg 35. Dit 
bouwplan past niet in het ter plaatse geldende bestemmingsplan 
Landgoederen en Groene Gebieden. Door middel van het verlenen een 
projectbesluit is het mogelijk om de bouw planologisch mogelijk te maken. 
Omdat het verzoek vóór 1 oktober 2010 is ingediend dient het verzoek te 
worden afgehandeld conform de Wro (oud) en niet conform de Wabo. Dit 
betreft een bevoegdheid van de gemeenteraad. 
Het ontwerp-projectbesluit is bekendgemaakt en ter inzage gelegd. Naar 
aanleiding hiervan zijn zienswijzen ingekomen. Deze zienswijzen geven 
geen aanleiding de gemeenteraad voor te stellen het projectbesluit niet of 
gewijzigd te nemen. Er is sprake van een goede ruimtelijke ordening. 
Voorgesteld wordt de gemeenteraad voor te stellen het projectbesluit voor 
Nieuw Overbos te nemen.  
Nadat het projectbesluit is genomen, zal het college van B&W separaat 
worden voorgesteld de bouwvergunning te verlenen. Dit betreft een 
bevoegdheid van uw college. 
 
Beslispunten: 

1. De zienswijze van mevrouw A.M. G.-L. niet-ontvankelijk te verklaren. 
2. Te verklaren dat de zienswijzen van de overige indieners zoals in 

bijlage 2 van de bij dit voorstel behorende projectbesluit 
aangegeven, geen aanleiding geven het projectbesluit niet of 
gewijzigd vast te stellen. 

3. Met toepassing van artikel 3.10 Wro, in afwijking van het 
bestemmingsplan Landgoederen en Groene Gebieden, het 
"projectbesluit Nieuw Overbos, Burgemeester Van Lennepweg 35" 
zoals aangegeven in de bij het projectbesluit behorende en als 
zodanig gewaarmerkte ruimtelijke onderbouwing, bestaande uit de 
geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand: 
NL.IMRO.0397.PBoverbos-0201.GML  met de bijbehorende 
bestanden vast te stellen en waarbij voor de locatie van de 
geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond 
welke ontleend is aan de kadastrale kaart april 2010 en GBKN april 
2010. 

Het voorstel wordt aangenomen met 17 stemmen voor en 4 tegen. 
De fracties van HBB en GL stemmen tegen. 

 

8 Beschikbaar stellen budget voor training efficiënt vergaderen en 
vakkundig voorzitten 
 

Beslispunten: 
1. € 4.070,25 euro (ex reiskosten) beschikbaar te stellen voor twee 

trainingen over respectievelijk efficiënt vergaderen en vakkundig 
voorzitten volgens bijgevoegde offerte van het Nederlands Debat 
Instituut 

2. dit bedrag te dekken uit de post bestuursondersteuning griffie 

Conform het voorstel wordt unaniem besloten. 

 



 HAMERPUNTEN 

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

 

9 Vaststellen Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan+ (2011-2015) 
 

Voorgesteld wordt het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan+ 2011-2015 
vast te stellen en kennis te nemen van de inhoud van het gemeenterapport 
van de Benchmark riolering 2010. 
 

1. Het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan+ 2011-2015 vast te 
stellen; 

2. Kennis te nemen van de inhoud van het gemeenterapport van de 
Benchmark riolering 2010. 

 
Conform het voorstel wordt unaniem besloten. 

 

10 Welstandsnota, aanpassing diversen 
 

In de welstandsnota zijn voorschriften opgenomen voor erfafscheidingen. 
Hierin is o.a. bepaalt dat bouwstaalmatten (betongaas) en deklatten op de 
verticale staanders niet zijn toegestaan. Sinds de invoering van de 
welstandsnota blijkt dat er veel behoefte is toch met bouwstaalmatten te 
werken. De welstandsnota staat vergunningverlening in de weg. Wij zien 
gezien de behoefte en gezien het feit dat in de praktijk in korte tijd een 
groene haag aanwezig is niet langer reden gebruik van bouwstaalmatten 
tegen te gaan. Naar aanleiding van een concreet bouwplan heeft de 
commissie welstand ook in deze zin geadviseerd. 
Verder is op 1 oktober 2010 de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) in werking getreden. Met het oog hierop zijn allerlei tekstuele 
aanpassingen van de welstandsnota gewenst.  
 
Beslispunt: 

1. de criteria voor erfafscheidingen in de welstandsnota Heemstede 
aan te passen en in de welstandsnota enige tekstuele wijzigingen in 
verband met de inwerkingtreding van de Wabo in te passen. 

Wethouder van de Stadt vraagt de raad het woord ‘groen’ te willen 
schrappen op pagina van het voorstel. Het woord is abusievelijk in de 
tekst terechtgekomen. 

Conform het voorstel wordt unaniem besloten. 

 

 OVERIGE PUNTEN 

 

 

     11 Lijst van mededelingen en ingekomen stukken 
 

Conform de afhandelingsvoorstellen wordt besloten. Over de brieven 6, 
7 en 8 heeft de raad al bij het vaststellen van de agenda besloten. 

 

     12 Wat verder ter tafel komt 

Dhr Ates dankt de leden van de raad voor de attenties bij zijn operatie. 

 

 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.05 uur 



Heemstede,  17 maart 2011 
 
 
De burgemeester voornoemd, 
mevrouw drs. M.J.C. Heeremans 


