
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst  
raadsvergadering 

551473 

3 november 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 . I.C.M. Hesp 

 
Aanwezig zijn 21 van de 21 raadsleden 
 

 

1 Agenda raadsvergadering 3 en 4 november 2011 (begroting) 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld 

 

2 Vragenuur  

Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuur 

3 
 
Amendement HBB: Verlaging OZB-tarieven  
 
De raad besluit de begroting van de gemeente Heemstede 2012 te wijzigen op de volgende 
punten: 

- Dat de OZB-indexering van 2,25% (pag.108) naar beneden wordt bijgesteld, zodat 
deze overeenkomt met € 39.000,- (€ 119.000 - € 80.000) 
 

Het amendement wordt verworpen met 2 stemmen voor en 19 stemmen tegen. 
De fractie van HBB stemt voor. 

4 
 
Amendement PvdA en GL: Handhaven budget fietsknelpunten 
De raad besluit de begroting van de gemeente Heemstede 2012 te wijzigen op het volgende 
punt: 
- De voorgestelde vrijval van budget voor fietsknelpunten te schrappen en te behouden voor 
het opstellen van een herziene nota fietsbeleid en daaruit voorvloeiende maatregelen 
- In overleg met de Fietsersbond prioritering van fietsknelpunten te benoemen, 
- Het hierdoor ontstane tekort van 40.000 Euro te dekken uit het structurele 
overschot ad 80.000 Euro zoals genoemd in de recente prognose wozwaardering, cf. 

Informatie van het college. 
 
Het amendement wordt verworpen met 5 stemmen voor en 16 stemmen tegen. 

de fracties van PvdA en GL stemmen voor. 

5 
 

Amendement D66: Correctie kerntakendiscussie 

De raad besluit: 
- Onder het kopje ‘bestuur’ de laatste alinea van bladzijde 20 te schrappen 
 

Het amendement wordt aangenomen met 18 stemmen voor en 3 stemmen tegen. 
De fractie van de PvdA stemt tegen 
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Programmabegroting 2012 en meerjarenbegroting 2013 – 2015 

 
De raad besluit: 
- de programmabegroting 2012 met inbegrip van het bijbehorende dekkingsplan voor de 

jaarschijf 2012, op basis van lasten en baten met betrekking tot de jaarschijf 2012 vast 
te stellen; 
- de kredieten conform punt A, uit de bijlage 5 'overzicht kredieten 2012' en de 

voorbereidingskredieten conform punt B, uit de bijlage 5 'overzicht kredieten 2012' 
beschikbaar te stellen; 
- kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2013-2015. 

 
Het besluit wordt vastgesteld met 19 stemmen voor en 2 stemmen tegen.  
De fractie van GroenLinks stemt tegen. 

 
 

 

7 
 
Eerste begrotingswijziging 2012 

 
De raad besluit: 
- in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2012 en het aanvullende 

dekkingsplan 2012-2015 met betrekking tot de jaarschijf 2012; 
- kennis te nemen van het aanvullende dekkingsplan 2012-2015 met betrekking tot de 
jaarschijven 2013-2015. 

 
Het besluit wordt vastgesteld met 19 stemmen voor en 2 stemmen tegen. 
De fractie van GroenLinks stemt tegen. 
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Motie VVD, CDA, HBB: Afspraak is afspraak 

De raad verzoekt en verwacht van het College van B&W uitvoering te geven aan de 
volgende actiepunten: 
- De budgetteringskwaliteit te verbeteren en die verbetering te koppelen aan een 

evaluatie vooraf van het gewenste ambitieniveau; 
- Voorafgaand aan een project een inschatting te maken van de (financiële) risico’s  
en die risico’s te betrekken bij de besluitvorming door de raad;  

- Zich tot het uiterste in te spannen alle door de raad goedgekeurde projecten uit te 
voeren en uit te laten voeren binnen de daarvoor vastgestelde financiële kaders;  
- De raad tijdens de uitvoering van projecten regelmatig en tijdig te informeren over 

de voortgang en de financiën 
- Bij onverhoopte overschrijding compensatie te zoeken, zo mogelijk en in eerste 
instantie binnen de begroting van het project en als dat niet mogelijk is, in tweede 

instantie, binnen de begroting van het lopende jaar; waarbij sociaal beleid nooit de 
dupe mag zijn van overschrijdingen in de fysieke sector.  
- Elke overschrijding en elk bijbehorend voorstel tot compensatie voor besluitvorming 

tijdig voor te leggen aan de gemeenteraad 
 
De motie wordt aangenomen met 19 stemmen voor en 2 stemmen tegen. 

De fractie van GroenLinks stemt tegen 
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Motie VVD, PvdA, CDA, HBB: De waarde van welzijnsbeleid 
De raad verzoekt en verwacht van het College van B&W, zonder daarbij de bureaucratie bij 
de verantwoording te vergroten, uitvoering te geven aan de volgende actiepunten: 
- De doelen van de subsidies dienen helder en meetbaar te worden opgesteld;  
- De transparantie voor de Raad bij de uitvoering wordt geoptimaliseerd; 
- Tweejaarlijks te verifiëren dat deze doelen worden gehaald, zowel voor de korte als voor 
de lange termijn, met gebruikmaking van bestaande instrumenten; 
- Activiteiten die niet aan bovenstaande criteria voldoen dienen te worden afgebouwd of te 
worden beëindigd. 
 
De motie wordt unaniem aangenomen 
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Motie PvdA, HBB, GL: Zekerstelling bijstand voor kwetsbare groepen  
De raad verzoekt het college 
- te bevestigen dat zodra extra financiering van de bijzondere bijstand aan de orde 
is, deze geparkeerde middelen ad. 24.000 euro per direct hiervoor zullen vrijvallen 
in 2012 (en structureel € 59.000 ) 
 
De motie wordt verworpen met 7 stemmen voor en 14 stemmen tegen. 
De fracties van PvdA, HBB en Gl stemmen voor. 
De fracties van VVD, CDA en D66 stemmen tegen. 
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Motie D66, HBB, PvdA, GL: Zon op Heemstede  
De raad verzoekt het college: 
- een lijst met mogelijke locaties op te stellen voor bewoners die een nieuw project willen 
starten in het kader van “Zon op Nederland”( of een hieraan gelijkend initiatief);  
- bekendheid te geven aan dit initiatief in het kader van het duurzaamheidsbeleid.  
 
De motie wordt unaniem aangenomen. 
 

12 
 
Motie D66, CDA, PvdA, HBB, GL: Open staan voor Open Source 
De raad verzoekt het college 
- een visie op te stellen over het gebruik van Open Source Software in Heemstede;  
- Op basis van die visie onderzoek te doen naar het toepassen van open source 
ontwikkelingen in Heemstede; 
- Hierover te rapporteren aan de Raad; 
- Behoedzaam om te gaan met geplande investeringen voor automatisering in afwachting 
van het onderzoek, en deze zo mogelijk uit te stellen 
 
De motie wordt aangenomen met 14 stemmen voor en 7 stemmen tegen. 
De fractie van de VVD stemt tegen. 
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Motie HBB, GL, PvdA, D66: Zonnepanelen op het Gemeentehuis  
De raad verzoekt het College om te onderzoeken en te rapporteren aan de Raad:  

Wat de mogelijkheden zijn voor het plaatsen van (gratis) zonnepanelen op het dak  
van het raadhuis van de gemeente Heemstede. 
Ook de mogelijkheden te onderzoeken voor het plaatsen van zonnepanelen bij  
welzijn, sport en cultuur organisaties in Heemstede. 

Wat de kosten zijn en welke besparingen haalbaar zijn 

De mogelijkheden van welke vormen van subsidies hiervoor gebruikt kunnen 
Worden 
 
De motie wordt aangenomen met 14 stemmen voor en 7 tegen. 
De fractie van de VVD stemt tegen. 
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Motie CDA: Glasvezel innovatie stimulans Heemstede 
De raad roept het college op: 
- Om te onderzoeken wat de mogelijkheden en consequenties zijn van het op zo kort 
mogelijke termijn aanleggen van glasvezel. 
 
De motie wordt aangenomen met 19 stemmen voor en 2 stemmen tegen.  
De leden van der Linden (D66) en van Zon (D66) stemmen tegen. 

 
 

 
 
 


