
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst  
raadsvergadering 

518952 

28 april 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. H.M. Klaasen (D66), Dhr. W.M.M. Heeremans (CDA), Dhr E.J.M. van Vlijmen 
(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. 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: Dhr. S.M. Nieuwland (D66), Mw. I.H.J. Sabelis (GL) 
VOORZITTER: Mw. M.J.C. Heeremans (burgemeester) 
GRIFFIER: mw I.C.M. Hesp 

 
Aanwezig zijn 19 van de 21 raadsleden 
 
 

1 Agenda raadsvergadering 28 april 2011 

Brief nr 16 van de lijst ingekomen stukken wordt betrokken bij agendapunt 4. Een 
later ingekomen reactie van een inwoner op brief nr 16 wordt ook bij het 
agendapunt betrokken. 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

2 Vragenuur  

Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuur. 

 

3 Kennisnemen van input visiedocument Heemstede (kerntakendiscussie) 
 
De raad besluit: 
1. kennis te nemen van de input voor het visiedocument Heemstede  
2. de input te aanvaarden als de basis voor het vervolg van de kerntakendiscussie. 
 

De raad besluit unaniem conform het voorstel. 
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Vaststellen bestemmingsplan Centrum en omgeving 
 
De raad besluit: 

1. Het bestemmingsplan ambtshalve te wijzigen in die zin dat het aantal toegestane 
horecavestigingen wordt uitgebreid van 20 naar 23 vestigingen (inclusief de 2 cafés) en 
dat de wijzigingsbevoegdheid voor Binnenweg 160 (perceel voormalige postkantoor) 
wordt uitgebreid met de mogelijkheid hier horecabedrijven-categorie 1 te vestigen; 
 
2. De wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen over te nemen; 
 
3. Het bestemmingsplan Centrum en omgeving, bestaande uit de geometrisch bepaalde 
planobjecten als vervat in het GML-bestand: NL.IMRO.0397.BPcentrumeo -0201.GML 
met de bijbehorende bestanden vast te stellen waarbij voor de locatie van de 
geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond welke ontleend is 
aan de GBKN (versie oktober 2009)  en kadastrale kaart (versie december 2009) 
samengevoegd tot één bestand genaamd  
o_ NL.IMRO.0397.BPcentrumeo -0201.GML.DGN. 
 
Amendement Eikenlaan / Julianaplein 
De raad besluit WRO-zone-wijzigingsgebieden 4 en 5 te laten vervallen uit het 
bestemmingsplan 
De raad verwerpt het amendement met 9 stemmen voor en 10 stemmen tegen. 
Voor stemmen de fracties van PvdA, GL, D66  en HBB 
Tegen stemmen de fracties van VVD en CDA 
 
Amendement carports 
De raad besluit 
1. De verbeelding van het bestemminsgsplan “centrum en omgeving” zodanig aan te 
passen, dat: 
a. aan de carports, behorende bij de percelen L. van Wijkplein 10, 11, 14 en 15 en Kees 
van Lentsingel 1 de woonbestemming wordt toegekend; 
b. de carports worden opgenomen in de betreffende bouwvlakken; 
c. de specifieke bouwaanduiding “Overkapping” wordt verwijderd. 
 
2. Artikel 19.2.3 van de regels, te weten het toestaan van een overkapping op de 
bestemming “Tuin” te laten vervallen. 
 
De raad verwerpt het amendement met 6 stemmen voor en 13 tegen. 
Voor stemmen de fracties van PvdA, GL en HBB 
Tegen stemmen de fracties van VVD, D66 en CDA 
 
Voorstel ‘Vaststellen bestemmingsplan Centrum en omgeving’ 
De raad besluit conform het voorstel met 17 stemmen voor en 2 tegen. 
Voor stemmen de fracties van PvdA, GL, VVD, D66 en CDA 
Tegen stemt de fractie van HBB. 
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Tarief voor brengen huisvuil naar milieustraat 
 
De raad besluit: 
1. een tarief in te voeren voor het storten van huishoudelijk afval op de milieustraat door 
particulieren  
2. de tarieventabel Verordening heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2011 te 
wijzigen door toevoeging van een tarief van € 2,00 per huisvuilzak voor het storten van 
huishoudelijk afval op de milieustraat door particulieren 
 
De raad besluit conform het voorstel met 13 stemmen voor en 6 stemmen tegen 
Voor stemmen de fracties van VVD, D66 en CDA 
Tegen stemmen de fracties van PvdA, GL en HBB 
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Vaststelling Milieujaarverslag 2010 
 
De raad besluit: 
- Het milieujaarverslag 2010 vaststellen 
 
De raad besluit unaniem conform het voorstel. 

 

7 Lijst ingekomen stukken raad 28 april 2011 
 
De raad besluit conform de afhandelinsgvoorstellen, muv brief #14 (motie van de 
gemeente Leek betreffende kosten Congres en ALV VNG). De VVD dient een motie 
in, waarover onder agendapunt 8 wordt gestemd. 
En muv brief #15 (brief van de VNG betreffende bestuursakkoord). Het 
bestuursakkoord wordt geagendeerd in de cie Middelen van 11 mei 2011. 

 

8 Wat verder ter tafel komt  

Motie 
De raad spreekt uit: 
van oordeel te zijn dat het mogelijk moet zijn voor een geringer bedrag een soberder 
(bv eendaags) Congres en Algemene Ledenvergadering te organiseren 
 
draagt het College op 
als de deelname niet significant wordt verlaagd van deelname aan dit Congres af te 
zien 
 
deze motie schriftelijk ter kennis te brengen aan de Algemene ledenvergadering van de 
VNG op 8 juni 2011 
 
draagt de griffie op 
de gemeenteraad van Leek hierover te informeren. 
 
De raad besluit unaniem conform de motie. 

 

Dhr Klaasen informeert naar een artikel in De Heemsteder over vergunningvrij 
kappen van bomen en suggereert de wethoduer rectificatie te vragen. 
De wethouder verklaart dat vergunningvrij kappen eerst wordt besproken in de 
cie RUI van mei en dat zij over evt rectificatie zal nagaan of dat zinvol is. 

 

  

 
 
 
 


