
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst gecombineerde 
commissie Ruimte en Middelen 

 
9 februari 2012 

 
Aanwezig: Dhr. E. Albers (VVD), Dhr C.G.T.F.J. Leenders (VVD), Dhr M.B.H.J. Radix (VVD), Dhr W.O. Roeloffs (VVD), Dhr S.M. 
Nieuwland (D66), Dhr E.H. van der Linden (D66), Dhr H.J.M. van Zon (D66), Dhr W.M.M. Heeremans (CDA), Dhr E.J.M. van Vlijmen 
(CDA), Dhr J.H. Maas (PvdA), Mw M.J. Nelissen (PvdA), Mw J. Goedkoop (HBB), Mw I. Sabelis (GL), Mw H.H. van Vliet (GL), Mw 
M.J.C. Heeremans (burgemeester), Mw C. D.M. Kuiper (wethouder), Dhr P.H. van de Stadt (wethouder), Dhr A. Schumacher (Directeur 
Ruimte en Welzijn), Dhr R. Lubberts (Directeur Publiekszaken en Bedrijfsvoering). 
 

Voorzitter: mw H.M.A. Hooij 

Commissiegriffier: Mw M.J.M. Schrooten   

 
  

1 Vaststellen Agenda gecombineerde commissievergadering Ruimte en Middelen 9 februari 
2012 

De agenda wordt conform vastgesteld 

 

2 Spreekrecht burgers 
Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

 

3 Ontwerp-bestemmingsplan "Woonwijken zuidoost" (B-stuk) 
 
Conclusie voorzitter: een grote meerderheid van de commissie, 5 van de 6 partijen (HBB 
tegen), is het eens met hoe dit bestemmingsplan is verwoord, het bestemmingsplan kan 
ter inzage. 

 

4 Beleidsnota "integrale handhaving" gemeente Heemstede (B-stuk) 
 
Conclusie voorzitter: de commissie maakte complimenten voor het stuk, integraal 
handhaven is een uitdaging om uit te voeren. Een deel van de commissie wenst de 
integrale handhaving budgetneutraal uitgevoerd, als dit niet lukt, komt het college naar de 
raad terug. Een meerderheid van de commissie wil het uitvoeringsprogramma graag 
terugzien. 
 
Toezegging: De burgemeester zegt toe het Uitvoeringsprogramma als B-stuk aan de raad 
te doen toekomen. 

 

5 Verzoek tot nieuwbouw Rijnlaan (C-stuk) o.v.v. D66 

 

Dhr van der Linden (D66) stelt de kernvraag aan het college: ontstaat er op afzienbare termijn 
een probleem i.v.m. onderhoud van de appartementen van dit gedeelte van de Rijnlaan? 

Wethouder Van de Stadt antwoordt dat de gemeente geen rapport van de bewoners heeft 
gekregen en dat Bouw- en Woningtoezicht geen achterstallig onderhoud kan waarnemen. 
 
Conclusie voorzitter: voldoende besproken 

 



6 Managementletter bevindingen interim-controle 2011 (C-stuk) o.v.v. vz Auditcommissie 
 
De voorzitter van de Auditcommissie, Mw M.J. Nelissen, geeft een verslag van de bevindingen. 
Zij beveelt de brief van het college van B&W ‘Actuele financiële ontwikkelingen’ aan voor 
behandeling in de commissie van maart. 
 
Toezegging: de commissie stemt in met agendering van de Brief van het college van B&W 
over actuele financiële ontwikkelingen voor de commissie Middelen van maart.  

Toezegging: wethouder Van de Stadt zegt toe het C-stuk over de Toekomstrichting van 
Paswerk dat volgende week in B&W wordt verwacht aan de raad te doen toekomen. 

 

7 Bedrijfsplan 2012 Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (C-stuk) o.v.v. VVD 

 

Dhr Albers  (VVD) stelt de kernvraag aan het college: Kan het bedrijfsplan van de GBKZ zodanig 
transparant en eenvoudig opgesteld worden dat het voor inwoners en raadsleden gemakkelijker 
te achterhalen is in welke mate de gemeenschappelijke regeling haar lange termijndoelstellingen 
behaald? 

Wethouder Kuiper antwoordt dat ‘Waar voor je geld’ moet blijken uit het Jaarplan, zij houdt de 
prijs per product in de gaten. 
 
Conclusie voorzitter: voldoende besproken 
 

 

8 Terugkoppeling uit de VRK 
 

De burgemeester heeft geen terugmelding, er is alleen een technische commissie geweest. 

 

9 Overzicht bouwprojecten januari 2012 
 
Dhr Leenders vraagt hoe het zoveelste plan voor de Havendreef een haalbaar plan wordt. 
Wethouder van de Stadt antwoordt dat in de commissie Ruimte diverse varianten zullen komen 
voor te liggen. 

Conclusie voorzitter: de commissie wacht de voorstellen af 

 

10 Actiepuntenlijst commissie Ruimte 
 
Alle actiepunten blijven staan. 

 

11 Actiepuntenlijst commissie Middelen 
 
Actiepunt 11-32 Banners boven de winkelstraat > betreffende stuk in de Verordening is 
toegestuurd per mail op 07-02-2012. Afgedaan. 
Actiepunt 10-34  De burgemeester licht toe dat de VRK pas in oktober 2011 in werking is 
getreden. Evaluatie zal daarmee zijn in 2013. Afgedaan.  

 

 



12 Wat verder ter tafel komt 
Dhr Leenders  informeert wanneer en hoe de gemeente zich gaat richten op de ontwikkeling van 
de Haven zelfen hoe de vervolgbehandeling zal zijn van het rapport van de 
Rekenkamercommissie over Conflictbeheersing. 
 
Dhr Heeremans dankt de initiatiefnemers en organisatoren van het werkbezoek van de raad aan 
Schiphol. 
 
Mw Nelissen informeert naar startersregelingen in omliggende gemeenten. 
 
Wethouder van de Stadt  antwoordt dat de bouwmogelijkheden van ontwikkelingen op de markt 
afhangen, het haventerrein wordt vervolgens door de gemeente zelf ontwikkeld. De mogelijkheid 
van toezicht is belangrijk. 
Mw Nelissen zal informatie over de startersregelingen in omliggende gemeenten ontvangen. 

De voorzitter antwoordt dat het rapport van de Rekenkamercommissie op de Lijst van ingekomen 
stukken voor de Raad van 23 februari a.s zal komen te staan. De afhandeling is vervolgens aan 
de raad zelf. 
De voorzitter dankt Mw Goedkoop voor haar inzet in de commissie Ruimte als tijdelijk vervanger 
voor mw Van der Have (HBB). 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22u35  

 
 
 
 


