
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst  
raadsvergadering 

549548 

27 oktober 2011 

 
AANWEZIG: Dhr. C.G.T.F.J. Leenders (VVD), Mw . H.M.A. Hooij (VVD), Dhr. M.B.H.J. Radix (VVD), Mw . A. Brummer -van der 
Drift (VVD), Mw . J.C. Brouw ers-Oosterbaan (VVD), Dhr. E. Albers (VVD), Dhr. W.O. Roeloffs, 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), Mw . E.G.M. 
van de Weijer-Lambers (CDA), Dhr. E.J.M. van Vlijmen, Dhr. J.H. Maas (PvdA), Mw . J.H. Ruitenberg-Alphenaar (PvdA), Mw . 
M.J. Nelissen (PvdA), Dhr. R.M.F. Ates (HBB), Mw .  J. Goedkoop (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). 
 
VOORZITTER: Mw . M.J.C. Heeremans (burgemeester) 
GRIFFIER: Mw . M.J.M. Schrooten 

 
Aanwezig zijn 21 van de 21 raadsleden 
 

 

1 Vaststellen agenda raadsvergadering 27 oktober 2011 

De raad besluit de agenda conform vast te stellen 

 

2 Onderzoek van de geloofsbrieven en beëdiging van mw J. Goedkoop als lid van 

de gemeenteraad 
 

De raad besluit unaniem dat mw J. Goedkoop wordt toegelaten tot de gemeenteraad. 
De beëdiging heeft plaatsgevonden. 
Unaniem wordt besloten mw J. Goedkoop te benoemen als lid van de commissie 

Ruimte, als plaatsvervangend lid van de commissie Samenleving en als 
plaatsvervangend lid van de commissie Middelen.  

 

3 Vragenuur  

D66 stelt een vraag omtrent de besluitvorming bij de dakopbouw aan de Bronsteeweg 

52.  

 

4 Verzoek om wijziging bestemmingsplan "Centrum en omgeving" 
 

De raad besluit unaniem 
1.Het verzoek van de eigenaren van de percelen L.van Wijkplein 10, 11 en 15 en Kees  
van Lentsingel 1 om wijziging van het bestemmingsplan “Centrum en omgeving” af te 

wijzen. 

2. akkoord te gaan met het vragen aan het college mee te werken aan het effectueren, 

het in gang zetten van de ontheffingsprocedure op het moment dat de bewoner deze 
aanvraagt. 

 



 

5 Begroting 2012  Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland ( Paswerk) 

 
De PvdA dient een amendement in waarvan het besluit luidt: 

“De raad besluit de extra bijdrage ad € 48.000,- te reserveren voor Paswerk in 
afwachting van een nader voorstel van de wethouder in uiterlijk december 2011”.  

 
Het amendement wordt aangenomen met 14 stemmen voor en 7 tegen. De fractie van 
de VVD stemt tegen. Daarmee komt het voorliggende voorstel te vervallen. 

De raad besluit: 

De extra bijdrage ad € 48.000,- te reserveren voor Paswerk in afwachting van een 
nader voorstel van de wethouder in uiterlijk december 2011 

 

6 Benoeming bestuursleden Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-

Kennemerland 
 
De raad besluit unaniem de heren J.F. Leuven en R.H. Bange te benoemen als 

bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. 

 

7 Najaarsnota 2011 
 

De raad besluit unaniem in te stemmen met de najaarsnota 2011 en de begroting 2011 
te wijzigen zoals aangegeven in hoofdstuk 2 van de najaarsnota 2011.  

 

8 Lijst van mededelingen en ingekomen stukken 27 oktober 2011 

 
De raad besluit de afhandeling van de ingekomen brieven vast te stellen conform de 
afhandelingsvoorstellen van de griffier. 

 

9 Wat verder ter tafel komt  

 
Dhr Ates heeft geconstateerd dat er nog geen uitvoering is gegeven aan de motie 
“Deelname geluidsnet rond Schiphol” van 4/5 november 2010 en informeert naar de 

stand van zaken. 
Wethouder Botter meldt dat er nog geen metingen hebben plaatsgevonden en de 
gemeente daar ook niet over gaat. Hij zegt toe dat wanneer de resultaten beschikbaar 

zijn deze als een B-stuk naar de raad zullen toegaan. 

 

 
 
 

 


