
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RAADSBESLUITEN 

542872 

29 september 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. E.H. van der Linden (D66), 
Dhr. S.M. Nieuwland (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. 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). 
 
AFWEZIG: Dhr. H.J.M. van Zon (D66), Dhr. H.M. Klaasen (D66) 
 
VOORZITTER: Mw. M.J.C. Heeremans (burgemeester) 
GRIFFIER: mw I.C.M. Hesp 

 
Aanwezig: 19 van 21 raadsleden 
 

1.  Herdenking van de heer J.H.M. Peeperkorn (VVD) als lid van de 
Gemeenteraad Heemstede 
 
 

 

2.  Vaststellen Raadsagenda 29 september 2011 
 

De raad besluit de agenda vast te stellen zonder de agendapunten 7, 9 en 11. 

 

 

3.  Onderzoek van de geloofsbrieven en beëdiging van de heer W.O. 
Roeloffs als lid van de Gemeenteraad 
De raad besluit unaniem dat dhr Roeloffs wordt toegelaten tot de 
gemeenteraad. 

 

   
4.  Afscheid van mw J.H.C. van den Berg (CDA) als lid van de 

Gemeenteraad Heemstede 
en 
Onderzoek van de geloofsbrieven en beëdiging van de heer E.J.M. van 
Vlijmen als lid van de Gemeenteraad 
De raad besluit  unaniem dat dhr van Vlijmen wordt toegelaten tot de 
gemeenteraad. 
 

 

5.  Benoemingen in raadscommissies 
De fracties van VVD en CDA doen een voorstel voor benoeming van leden 
van hun fracties in de raadscommissies Ruimte, Samenleving en Middelen. 
 
De raad besluit unaniem conform het voorstel. 
 

 

 
6.  Vragenuur 

 
Er zijn geen vragen ingediend.  

 

 
 
 
 



8. Vaststellen Jaarrekening Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-
Kennemerland 2010  
De raad besluit unaniem de Jaarrekening 2010 van de Stichting Openbaar 
Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland goed te keuren. 
 
 

 

 
10. 

 
Offerte tijdelijke inhuur procesbegeleiding ‘versterking van de 
economische positie Heemstede’ 
De raad besluit een krediet beschikbaar te stellen van maximaal € 25.600, - 
en dit te ontrekken aan de reserve 'tijdelijke uitbreiding formatie Ruimtelijk 
Beleid' voor de inhuur van Martin de Vries. 
 
De PvdA legt een stemverklaring af, waarin de PvdA aangeeft dat het 
evaluatiemoment over ca 4 maanden zeer belangrijk zal zijn. 
 
Het besluit is vastgesteld met 17 stemmen voor en 2 stemmen tegen. De 
fractie van GroenLinks stemt tegen. 
 

 

12. Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen bloemenkiosk aan het 
Adriaan van Ostadeplein.  
 

De raad besluit unaniem de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te 
geven voor het bouwen van een bloemenkiosk aan het Adriaan van 
Ostadeplein. 
 

 

13. Vaststelling definitief ontwerp Herinrichting Herenweg fase 2.  
 
De raad besluit unaniem het definitief plan voor de Herinrichting Herenweg 
fase 2 vast te stellen en hiervoor een aanvullend krediet beschikbaar te stellen 
van € 325.000. 
 
 

 

14. Verklaring van geen bedenkingen Belle Rive Noord 
De raad besluit unaniem 

1. De ingediende zienswijze niet ontvankelijk te verklaren wegens het niet 
tijdig indienen; 

2. De verklaring van geen bedenkingen vast te stellen. 
 

 

15. Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Gemeentebelastingen 
Kennemerland Zuid 2011 
De raad besluit unaniem toestemming te geven tot het aangaan van de 
nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Gemeentebelastingen Kennemerland 
Zuid 2011 
 

 



 

16. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken 
De raad besluit de afhandeling van de ingekomen brieven vast te stellen 
conform de afhandelingsvoorstellen van de griffier, muv brief #7 (motie 
gemeente Bloemendaal inzake Oost-Westverbinding N205-N206). De raad 
verzoekt de wethouder een schriftelijke reactie op deze motie. Motie en 
reactie worden geagendeerd in de cie Ruimte in oktober. 
 

 

17. Wat verder ter tafel komt 
Mw Brouwers heeft geconstateerd dat het Hildebrandhuis (deels) leeg staat 
en informeert naar ontwikkelingen met nieuwe huurders en naar het 
achterstallig onderhoud aan de binnenkant. 
Wethouder van de Stadt meldt dat hij in gesprek is met mogelijk nieuwe 
huurders en deelt de opmerking over het onderhoud aan de binnenkant 
 
Mw Brummer heeft geconstateerd dat na afronden van de 1

e
 fase van de 

herinrichting Herenweg een gevarlijke situatie is blijven bestaan bij het links-af 
gaan op de Hugo de Grootlaan. 
Wethouder Kuiper zegt toe dat er direct poolshoogte genomen zal worden en 
dat zo nodig passende maatregelen zullen worden genomen.  
 
Schiphol heeft via burgemeester Heeremans een werkbezoek voor de raad 
aangeboden. De raad heeft belangstelling voor zo’n werkbezoek. 

 

 
 


