
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst  
raadsvergadering 

530019 

30 juni 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. Brouw ers-Oosterbaan (VVD), Dhr. E. Albers (VVD), Dhr. H.J.M. van Zon (D66), Dhr. E.H. van der Linden 

(D66), Dhr. S.M. Nieuw land (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 . I.H.J. Sabelis (GL), Mw . H.H. van Vliet (GL), Dhr. P.H. van 
de Stadt (w ethouder), Dhr. J. Botter (w ethouder), Mw . C.D.M. Kuiper-Kuijpers (w ethouder) en Dhr. W. van den Berg 

(Secretaris). 
 
AFWEZIG: Dhr. C.G.T.F.J. Leenders (VVD) 
VOORZITTER: Mw . M.J.C. Heeremans (burgemeester) 

GRIFFIER: mw  I.C.M. Hesp 

 
Aanwezig zijn 20 van de 21 raadsleden 

 
 

1 Vaststellen agenda raadsvergadering 30 juni 2011 

De Lijst van ingekomen stukken wordt direct na het vaststellen van de raadsagenda 
behandeld. Met deze wijziging wordt de agenda vastgesteld. 

9 Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 30 juni 2011 

De raad besluit van de brieven onder # 1 en # 20 een kopie te vragen van de 
beantwoordingsbrief. 
 

De raad besluit brief #27 in handen te stellen van de wethouder om te betrekken bij de 
duurzaamheidsnota. 
  

De raad besluit over de overige brieven unaniem conform de voorgestelde afhandeling.  

 

3 Vragenuur  
Er zijn 4 vragen ingediend voor het vragenuur. 

Vraag van dhr Albers (VVD) betreffende de brandweerpost Heemstede. 

Vraag van dhr Ates (HBB) betreffende de brandweerpost Heemstede. 
De burgemeester zegt toe dat zij inwoners zal informeren via de Heemsteder over 
de personele bezetting van de brandweerpost en ter bevestiging van de 

brandveiligheid in Heemstede. 

Vraag van mw Brummer (VVD) betreffende middengeleiding Sportparklaan. 

 

Vraag van mw van Vliet (GL) betreffende Viva! Zorggroep 
De voorzitter concludeert dat dit onderwerp zo nodig verder besproken moet 

worden in de cie Samenleving. 
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Kadernota 2011, inclusief verwerking meicirculaire 2011 
besluit: 

a. kennis te nemen van: 
- de inleiding en samenvatting (hoofdstuk 1); 
- de beleidsmatige beschouwing begroting 2012 (hoofdstuk 2);  

- de actualisatie bezuinigingsvoorstellen 2011 (hoofdstuk 3);  
- het investeringsprogramma en budgetverhogingen (hoofdstuk 6);  
- de bijlagen; 

- de doorwerking van de effecten van de meicirculaire 2011 naar de jaarschijven 2012 
e.v. en de voorgestelde dekking van het aanvullende tekort ad. € 134.300.  
 

b. in te stemmen met: 
- de voorstellen voor aanpassing van de budgetten en kredieten 2011 (hoofdstuk 4);  
- de voorgestelde uitgangspunten voor de begroting 2012 - 2015 (hoofdstuk 5) met dien 

verstande dat de budgetten ‘goederen en diensten’ niet met 2,0% maar met 1,0% 
worden geindexeerd;- de doorwerking van de effecten van de meicirculaire 2011 naar 
het lopende jaar en het nadeel ad. € 44.000 voor 2011 te verrekenen met de post 

onvoorzien 2011. 
 
De fracties spreken zich uit over dekkingsvarianten voor het tekort in de 

meerjarenbegroting, opgenomen in hfst 1 van de kadernota 2011.  
De voorkeuren zijn als volgt uitgesproken: 
VVD > variant A 

D66 > variant A met aanvulling van eigen suggesties (A’) 
CDA > variant C 
PvdA > variant B, maar kan ook leven met variant C 
HBB > variant C, maar ook variant A is akkoord 

GL > variant B 
 
Het College weegt de uitgesproken voorkeuren bij de opsteling van de begroting 

2012, waarover pas in november 2011 door de raad wordt besloten.  

De raad stelt het besluit kadernota 2011, inclusief verwerking mei-ciculaire 2011 

vast met 18 stemmen voor en 2 stemmen tegen. De fractie van GL stemt tegen.  
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Verordening Financieel beleid en beheer 2011, Treasurystatuut 2011 en Nota 
Activabeleid 2011 

besluit: 
1. De financiële verordening gemeente Heemstede uit 2006 in te trekken.  
2. Per 1 januari 2011 de geactualiseerde 'Verordening financieel beleid en beheer 2011 

gemeente Heemstede'  met terugwerkende kracht in te laten gaan. 
3. Het 'treasurystatuut uit  2004 in te trekken. 
4. Per 1 januari 2011 het geactualiseerde 'Treasurystatuut 2011 gemeente Heemstede' 

met terugwerkende kracht in te laten gaan; 
5. Per 1 januari 2011 de ' Nota Activabeleid 2011 gemeente Heemstede' en de 
geactualiseerde bijlage 'Afschrijvingstabel 2011' met terugwerkende kracht in te laten 

gaan; 
6.  De Nota waardering en afschrijving 2005 in te trekken. 
 

De raad stelt het besluit unaniem vast. 
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Benoeming leden van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede  
besluit:  

De Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede, met terugwerkende kracht 
tot 1 juni 2011, als volgt samen te stellen: 
 

- De heer mr. Ab van Beelen te benoemen tot voorzitter van de Adviescommissie voor 
Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede van 1-6-2011 tot 1-12-2011 
- Mevrouw Marloes van Haaren, restauratiearchitect, te benoemen tot lid van de 

Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede van 1-6-2011 tot 1-12-2011 
- De heer ing. Pieter van der Klei, architect, te benoemen tot lid van de 
Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede van 1-6-2011 tot 1-12-2011 

- De heer ir. Willem Quispel, architect, te benoemen tot lid van de Commissie voor 
Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede van 1-6-2011 tot 1-12-2011 
 

De raad stelt het besluit unaniem vast. 
 

6 Benoeming bestuurslid Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-

Kennemerland 
besluit:  

Mevrouw drs. M.C.A. den Haan te benoemen als bestuurslid van de Stichting Openbaar 
Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. 
 

De raad stelt het besluit unaniem vast. 
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Nieuwe Verordening speelautomaten Heemstede en wijziging Verordening heffing 

en invordering van leges 
besluit: 
- De Verordening speelautomaten Heemstede conform bijgevoegd concept vast te stellen 

en inwerking te laten treden op de 8
e

 dag na bekendmaking. 
 
- De Verordening Speelautomaten Heemstede, vastgesteld bij raadsbesluit van 20 
december 2001 en gewijzigd bij raadsbesluit van 18 februari 2010, in te trekken op de dag 

van inwerkingtreding van de nieuwe verordening als bedoeld onder 1. 

- De Verordening heffing en invordering van leges 2011 te wijzigen conform bijgevoegd 

concept en deze wijzigingen in werking te laten treden op de 8
e

 dag na bekendmaking. 
 

De raad stelt het besluit unaniem vast. 
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Begroting 2012 Stichting Rijk 
besluit: 
- in de zienswijze akkoord te gaan met de begroting 2012; 

- Stichting Rijk overeenkomstig te berichten. 
- de jaarstukken, rapportages en de begroting voortaan af te laten handelen door het 
college en de commissie Middelen middels een C-stuk te informeren. 

De raad stelt het besluit unaniem vast. 

 

  

 



 

 

10 Wat verder ter tafel komt 
Dhr Radix vraagt aandacht voor de technische moeilijkheden die er zijn geweest bij de 

versnellingskamer waaraan de raad vorige week heeft deelgenomen. Hij heeft minder 
vertrouwen in de betrouwbaarheid van de resultaten.  
De raad besluit dat het aanbod om de versnellingskamer opnieuw te doen niet 

aangenomen hoeft te worden, omdat de projectleider heeft verklaard dat de resultaten 
betrouwbaar en bruikkbaar zijn. Alleen GL vindt dat de versnellingskamer wél over 
gedaan moet worden. 

Dhr Maas wil nav berichtgeving in Haarlems Dagblad over het mogelijk opheffen van 

buslijn 4 van de wethouder weten wanneer daarover een besluit valt en of er voldoende 
tijd is de kwestie voor te bespreken in onze raadscommissie Ruimte.  
De wethouder zegt toe de planning bij de provincie na te gaan en de raad hierover te 

informeren. 

Dhr Heeremans en de burgemeester spreken afscheidswoorden voor dhr van Vlijmen.  

 

 
 
 

 


