
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst  
raadsvergadering 

557918 

15 december 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. Brouwers-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. Nieuwland (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 (wethouder), Dhr. J. Botter (wethouder), Mw. C.D.M. Kuiper-Kuijpers (wethouder) en Dhr A. Schumacher 
(loco-secretaris) 
 
VOORZITTER: Mw. M.J.C. Heeremans (burgemeester) 
GRIFFIER: Mw. I.C.M. Hesp 

 
Aanwezig zijn 21 van de 21 raadsleden 
 
 

1 Vaststellen agenda raadsvergadering 15 december 2011 
Dhr Klaasen kondigt een motie aan inzake Openbaar Subsidieregister. De motie zal 
worden ingediend en behandeld onder punt 16. 
 
De agenda wordt aldus vastgesteld. 

 

2 Vragenuur  

Er zijn geen vragen voor het vragenuur. 

 



 

 

3 Raadsvoorstel resultaat haalbaarheidsonderzoeken en concept-
realisatieovereenkomst uitvaartcentrum begraafplaats Herfstlaan 

 

D66 dient een amendement inzake planschade bepaling uitvaartcentrum 
Herfstlaan in. Het amendement bedoelt in Artikel 4 lid 5 eerste zin van de 2

e
 alinea van 

de concept-realisatieovereenkomst te vervangen door: 
“Indien door de gemeente op grond van artikel 6.1 Wro toch een planschadevergoeding 
moet worden betaald, en voor zover deze een gevolg is van deze overeenkomst, zal 
Dunweg deze voor 100% aan de gemeente vergoeden.” 
 
Het amendement is mede-ondertekend door VVD, CDA, PvdA en GroenLinks. 
Het amendement wordt aangenomen met 17 stemmen voor en 2 stemmen tegen. De 
leden Ates en Goedkoop stemmen tegen. 
 
 
De raad besluit: 

1. In te stemmen met het haalbaarheidonderzoek begraafplaats Herfstlaan. 
Het besluit is vastgesteld met 15 stemmen voor en 6 stemmen tegen. De leden 
Sabelis, Ruitenberg, Maas, Nelissen, Ates en Goedkoop stemmen tegen. 

2. In te stemmen met de concept-realisatieovereenkomst uitvaartcentrum 
begraafplaats Herfstlaan (versie 12 oktober 2011) en de daarbij behorende 
stukken. 
Het besluit is vastgesteld met 15 stemmen voor en 6 stemmen tegen. De leden 
Sabelis, Ruitenberg, Maas, Nelissen, Ates en Goedkoop stemmen tegen 

 

 

4 Wijziging kapbeleid 

Mw Sabelis doet een voorstel van orde om dit agendapunt nu niet te behandelen en 
pas ter goedkeuring aan de raad voor te leggen na evaluatie van het bestaande 
bomenbeleid en de structuurvisie groen. 
 
Het ordevoorstel wordt aangenomen met 11 stemmen voor en 10 stemmen tegen.  
De fracties van GL, D66, HBB en PvdA stemmen voor. 
De fracties van VVD en CDA stemmen tegen. 
 
Hiermee is het agendapunt van de agenda afgehaald. 

 

5 Verlenging voor onbepaalde tijd van de overeenkomst tussen stichting WZNH en 
de gemeente Heemstede inclusief verlenging van de benoemingstermijn van de 
leden van de Adviescommissie voor Ruimtelijke kwaliteit Heemstede.   
 
De raad besluit unaniem conform het voorstel. 

 

 

6 Benoeming intern lid rekenkamercommissie 

De raad besluit: 
Mw J.H. Ruitenberg te benoemen als lid van de rekenkamercommissie Heemstede. 
 
De raad besluit unaniem conform het voorstel. 

 



 

 

7 
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen aardgasvulstation Cruquiusweg. 
 
De raad besluit: 
de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het bouwen van een 
aardgasvulstation aan de noordzijde van de Cruquiusweg. 
 
De raad besluit unaniem conform het voorstel. 
 

 

8 Nota Jeugd en Onderwijs 

 
De raad besluit : 
de nota Jeugd en Onderwijs 2011 vast te stellen. 
 
De raad besluit unaniem conform het voorstel. 
 

 

 

9 Aanwijzing Branding als lokale publieke media-instelling 

De raad besluit: 
Het Commissariaat voor de media om een nader onderzoek te verzoeken en op basis 
van de uitkomsten van dit onderzoek een besluit te nemen over het gevraagde advies. 
 
De raad besluit unaniem conform het voorstel. 
 

 

10 Aanvullende afspraken met College Hageveld  

De raad besluit: 
een aanvullende overeenkomst met Onderwijsstichting College Hageveld en Stichting 
tot Beheer en Exploitatie van Onderwijshuisvesting- en overige voorzieningen op het 
landgoed Hageveld te sluiten waarin wordt geregeld dat bij uitoefening van het 
economisch claimrecht een bedrag van € 6.330.000 wordt verrekend. 

De raad besluit unaniem conform het voorstel. 
 

 

11 Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang 2012 gemeente Heemstede 

De raad besluit: 
vast te stellen de “Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang 2012 Heemstede’ 

De raad besluit unaniem conform het voorstel. 
 

 



 

 

12 Verlenen budgetsubsidie aan de Stichting Welzijn Ouderen Heemstede 2012-2013 

 

De raad besluit: 
Ten behoeve van het verlenen van een budgetsubsidie voor het ouderenwerk in 
Heemstede aan de Stichting Welzijn Ouderen Heemstede in de periode 1 januari 2012 
t/m 31 december 2013 een krediet beschikbaar te stellen van € 218.312 in 2012 en € 
214.812 in 2013 en in te stemmen met het verlenen door ons college van een 
budgetsubsidie aan de Stichting Welzijn Ouderen Heemstede onder de verplichtingen 
en voorwaarden zoals opgenomen in de bij dit besluit gevoegde conceptbeschikking. 

De raad besluit unaniem conform het voorstel. 
 

 

13 Belastingverordeningen 2012 

De raad besluit: 
Vaststelling van de volgende belastingverordeningen en bijlagen: 
a) Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2012; 
b) Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2012; 
c) Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2012; 
d) Verordening op de heffing en invordering van leges 2012, inclusief tarieventabel 
2012;  
e) Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 2012, inclusief 
financiële raming; 
f) Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2012 (verordening 
begrafenisrechten 2012); 
g) Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2012; 
h) Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2012; 
i) Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2012; 
j) Verordening op de heffing en invordering van belasting op roerende woon- en 
bedrijfsruimten 2012. 

De raad besluit unaniem conform het voorstel. 
 

 

14 Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2011 en 2012 gemeente 
Heemstede 

De raad besluit: 
het hierbij gevoegde, en als zodanig gewaarmerkte, controleprotocol voor de 
accountantscontrole op de jaarrekening 2011 en 2012 van de gemeente Heemstede 
vast te stellen. 

De raad besluit unaniem conform het voorstel. 
 

 

15 Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 15 december 2011 
De afhandeling van alle brieven is vastgesteld unaniem vastgesteld conform de 
voorstellen van de griffier. 

 



 

 

16 Wat verder ter tafel komt  

Motie D66 inzake Heemsteeds Groenbeleid, mede-ondertekend door GroenLinks, 
PvdA en HBB. 
 
De raad besluit: 
de wijziging van de kapverordening pas ter goedkeuring voor te leggen aan de raad, 
nadat de bestaande bomenbeleid en structuurvisie groen en geëvalueerd en eventueel 
een nieuw groenbeleid is vastgesteld. 

De raad neemt de motie aan met 11 stemmen voor en 10 stemmen tegen.  
De fracties van D66, GL, PvdA en HBB stemmen voor. 
De fracties van VVD en CDA stemmen tegen. 
 
 

Motie D66 inzake Openbaar Subsidie register, mede-ondertekend door alle 
fracties. 
 
De raad besluit: 
- Om alle actuele subsidies te publiceren op de website en hierbij in ieder geval te 
vermelden om welk beleidsveld het gaat, wie de subsidieontvanger is, de omschrijving 
van de subsidieaanvraag inclusief het gevraagde subsidiebedrag, de einddatum en de 
hoogte van het verleende subsidiebedrag. 
- deze faciliteit uiterlijk per 1 maart 2012 te realiseren en de gemeenteraad daarover te 
informeren; 
- Dit tevens aan de inwoners bekend te maken. 
 
De raad besluit unaniem conform het voorstel. 
 
Dhr Radix vraagt naar de zienswijze van het College op het Haarlemse voornemen om 
de Amsterdamse Vaart af te waarderen. 
Wethouder Kuiper zegt toe daar op terug te komen tijdens de cie-vergadering van 
januari 2012. 
 
Mw Goedkoop heeft geconstateerd dat er overlast van sluipverkeer dreigt voor 
inwoners rond de kruising Herenweg Noord door de werkzaamheden die daar zijn 
gepland. 
Wethouder Kuiper erkent de overlast en legt uit welke maatregelen zijn genomen. 
Tevens meldt zij de raad dat zij kans ziet om de uitvoering van de werkzaamheden aan 
de Herenweg te versnellen. Het extra geld dat daarvoor nodig is, is nog beschikbaar 
binnen het budget. 
 
Op vraag van dhr Ates zegt wethouder Kuiper toe dat zij intern zal monitoren of het 
nodig is dat de proefopstelling Dreef-Camplaan inderdaad tot maart blijft staan. 
 

 

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur 

 
 
 
 


