
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst  
raadsvergadering 

524403 

26 mei 2011 
 

AANWEZIG: 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), Dhr B. 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. C.G.T.F.J. Leenders (VVD),  Mw. I.H.J. Sabelis (GL) 
VOORZITTER: Mw. M.J.C. Heeremans (burgemeester) 
GRIFFIER: I.C.M. Hesp 

 
Aanwezig zijn 19 van de 21 raadsleden 
 
 

1 agenda raadsvergadering 26 mei 2011 
 
De raad besluit de agendapunten 6 en 5 als eerste te behandelen, vanwege  
belanghebbend publiek op de tribune. 
 
De brieven met de nummers 8, 10, 11, 12 en 1 worden betrokken bij agendapunt 7. 

 

2 Vragenuur  

Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuur. 

 

3 
 
Jaarrekening 2010 gemeente Heemstede 
Besluit: 
1. de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte jaarrekening 2010, 
bestaande uit het boekwerk jaarstukken en het productenboek vast te stellen; 
2. de lasten en baten van de rekening 2010 vast te stellen op € 46.790.868 
respectievelijk € 45.451.302; 
3. de stortingen en onttrekkingen aan de reserves in de rekening 2010 vast te stellen op 
€ 2.229.851 respectievelijk € 3.955.937; 
4. van het voordelig rekeningresultaat 2010 ad. € 386.520 een bedrag van:  
    - € 604.469 over te hevelen naar 2011 en aan de desbetreffende budgetten toe te 
voegen; 
     - € 217.949 te onttrekken aan de algemene reserve.__ 

De raad besluit unaniem conform het voorstel. 
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Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Belle Rive Noord 
besluit: 
1. in te stemmen met de ruimtelijke onderbouwing Belle Rive Noord; 
2. een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het bouwen van 41 
woningen en openbare voorzieningen. 

De raad besluit unaniem conform het voorstel. 

 

5 
 
Jaarverslag 2010 Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) 
Besluit (na amendering) de volgende zienswijzen door te geven aan de VRK: 
- In te stemmen met het jaarverslag 2010 van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK); 
- In te stemmen met de dotatie van €  836.000 aan de algemene reserve, maar dat de 
terugbetaling van €  500.000 aan de deelnemende gemeenten niet gewenst is en beter 
toegevoegd kan worden aan de algemene reserve van de VRK; 
- Mocht het Algemeen Bestuur van de VRK anders besluiten, dan wordt het 
Heemsteeds deel van de terugbetaling van €  500.000, zijnde € 25.000, toegevoegd 
aan de post onvoorzien 2011 incidenteel; 
- De Veiligheidsregio Kennemerland overeenkomstig te berichten._ 
 
De raad besluit unaniem conform het geamendeerde voorstel. 
 
Het geamendeerde besluit is ter vergadering door de voorzitter geformuleerd, als samenvatting van 

de discussie en op basis van ingediende amendementen van D66 en HBB met deze strekking. De 
amendementen zijn niet in stemming geweest. 

 



 

 

6 Programmabegroting 2012 en menukaarten Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) 

Besluit de volgende zienswijze door te geven aan de VRK: 
1. Akkoord te gaan met de ontwerp-programmabegroting 2012 van de VRK 

behoudens het voorstel om alle toekomstige rekeningsresultaten, voor zover het 
weerstandsvermogen beneden de 3,8 miljoen euro blijft, automatisch te verrekenen 
met het weerstandsvermogen. Voorstellen rond de bestemming van het 
rekeningsresultaat dienen voorgelegd te worden aan de Raden van de 
deelnemende gemeenten;  

2. Het advies van het Algemeen Bestuur van de VRK te volgen, te weten: 
a) in 2012 een ombuiging in te vullen van 2,9 miljoen euro; 
b) dit bedrag in te vullen door het uitvoeren in 2012 van alle "groene" 

menukaarten, waarbij 0,2 miljoen wordt opgebracht uit de bedragen die in 
de menukaarten pm zijn geraamd; 

c) een ombuiging in 2013 en 2014 uit te voeren van ieder jaar € 600.000 
structureel; 

d) deze bedragen in te vullen door het uitvoeren van de "groene" menukaarten 
en daarbij gebruik te maken van het financiële effect over 2013 en 2014 
van deze menukaarten; 

4. De VRK overeenkomstig te berichten. 
 
Amendement PvdA, VVD, GL en HBB 
Het besluit in het amendement luidt: 
“De tekst onder beslispunt 3, waarin gevraagd wordt de gemeentelijke bijdrage ad 3,12 

euro per inwoner structureel te verklaren, te laten vervallen en de inwonersbijdrage 
vooralsnog incidenteel te houden.” 

 
De raad neemt het amendement aan met 16 stemmen voor en 3 tegen. De fractie 

van het CDA stemt tegen. 
 
De raad besluit unaniem conform het geamendeerde voorstel.  
 

De burgemeester zegt toe dat een kostenanalyse zal worden gemaakt voor het 
behoud van het reddingsvoertuig en voor het openhouden van de brandweerpost 
Heemstede gedurende 7 dagen per week. Een motie van HBB met die strekking 
wordt daarop door HBB ingetrokken.  

 

7 Samenvatting Bestuursakkoord 2011-2015 

motie Bestuursakkoord 2011-2015 van D66, PvdA en GL 
“De raad (..) verzoekt het College van B&W op het aanstaande VNG-Congres, waar 
over de aanvaarding van het Bestuursakkoor zal worden gestemd, niet vóór te 
stemmen.” 
 
De raad verwerpt de motie met 8 stemmen voor en 11 stemmen tegen. 
Voor stemmen de fracties van D66, PvdA en GL 
Tegen stemmen de fracties van VVD, CDA en HBB 

 



 

 

8 
 
Wijziging Verordening Rekenkamercommissie 
besluit: 
1. De Verordening Rekenkamercommissie als volgt te wijzigen:  
a. Na artikel 3 lid 2 wordt een nieuw lid 3 ingevoegd, dat luidt: 
   3. De raad kan besluiten, ter waarborging van de continuïteit van de werkzaamheden 
van de rekenkamercommissie, de voorzitter of een extern lid voor een tweede keer te 
herbenoemen. De raad kan daarbij een kortere termijn van herbenoemen vaststellen. 
b. De leden 3 en 4 worden hernummerd tot respectievelijk 4 en 5. 
 
2. Te bepalen dat deze wijziging terstond in werking treedt. 
 
3. De heer P. van Wingerden als voorzitter van de rekenkamercommissie Heemstede te 
herbenoemen voor een periode van maximaal drie jaar. 

De raad besluit unaniem conform het voorstel. 

 

9 
 
Uitvoering welstandstoezicht. 
besluit: 
- De beoordeling of een bouwwerk voldoet aan redelijke eisen van welstand zoals bedoeld 
in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet tijdelijk voor de duur van zes 
maanden onderbrengen bij de Stichting Welstandszorg Noord-Holland, Advies-
commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit met ingang van 1 juni 2011;  
- Artikel 9 van de Bouwverordening wijzigen; 
- Bijlage 9 van de Bouwverordening (Reglement van orde van de welstandscommissie) 
intrekken; 
- Als nieuwe Bijlage 9 aan de Bouwverordening toevoegen: het Reglement van Orde op de 
Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit van de Stichting Welstandszorg Noord-
Holland; 
- De wijzigingen in de Bouwverordening inclusief bijlage 9 in werking te laten treden vanaf 1 
juni 2011; 

- De benoemingen van de heer W.A. Quispel (voorzitter, architectlid van de commissie 
welstand) en van mevrouw F.M. Smit-Janssen (burgerlid) per 1 juni 2011 beëindigen;  

- Mevrouw F.M. Smit-Janssen met ingang van 1 juni 2011 benoemen als burgerlid voor 
de gemeente Heemstede in de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit van de 
Stichting Welstandszorg Noord-Holland._ 

De raad besluit unaniem conform het voorstel. 

 

10 
 
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2011 
besluit: 
- De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Heemstede 2009, 
vastgesteld bij raadsbesluit van 23 april 2009, in te trekken; 
- De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Heemstede 2011 
conform bijlage vast te stellen. 
 
De raad besluit unaniem conform het voorstel. 

 

11 Paswerk: Jaarverslag en jaarrekening 2010 

Besluit: 
1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 
2. Akkoord te gaan met de bijdrage in de bestuurskosten voor 2010 van € 9.075._ 

De raad besluit unaniem conform het voorstel. 
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Jaarverslag Rekenkamercommissie Heemstede 2010 
besluit: 
1. Het jaarverslag 2010 Rekenkamercommissie Heemstede vast te stellen. 
 
De raad besluit unaniem conform het voorstel. 

 

13 Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 26 mei 2011 
 
De raad stelt alle afhandelingsvoorstellen zonder wijziging vast 

 

14 Wat verder ter tafel komt  
Er komt niets meer ter tafel. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 
 
 
 


