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Aanwezig zijn 20 van de 21 raadsleden 
 
 

1 Raadsagenda raadsvergadering 28 juni 2012 

De raadsagenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

2 Vragenuur 

Er zijn geen vragen ingediend. 

 

3 Kadernota 2012 

De raad besluit: 
1. kennis te nemen van: 
-de inleiding en samenvatting (hoofdstuk 1); 
-de stand van zaken van de begroting 2012 en de meerjarenbegroting 2013-2016 voor 
zover deze  betrekking hebben op mutaties met betrekking tot de jaarschijf 2013-2016 
(hoofdstuk 3); 
-de heroverwegingsmogelijkheden (hoofdstuk 4); 
- de brief van het College dd 26 juni 2012 inzake reactie kadernota 2012 gehoord de 
commissie Middelen 18 juni 2012; 
-de bijlagen. 
 
2. in te stemmen met: 
-de uitgangspunten voor de (meer)jarenbegroting 2013-2016 (hoofdstuk 2); 
-de stand van zaken van de begroting 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 voor 
zover deze betrekking hebben op mutaties met betrekking tot de jaarschijf 2012, 
inclusief de daaruit voortvloeiende begrotingswijziging 2012 (hoofdstuk 3). 
 
Het besluit wordt verworpen met 7 stemmen voor en 13 stemmen tegen.  
Voor:D66 (4), CDA (3)  
Tegen: VVD (7), PvdA (3), HBB (2), GL (1).  

 



 

 

 Motie D66 VVD HBB Beperkte OZB stijging  

Verzoekt het college, 
gezien de in de Kadernota 2013 opgesomde mogelijkheden voor bezuinigingen en de 
aanvullende suggesties voor bezuinigingen die vanuit de raad zijn gedaan, bij de 
voorbereidingen van de begroting voor 2013 de volgende twee uitgangspunten te 
hanteren: 
1. Bij het opstellen van een sluitende begroting en aanvullend op de kadernota, extra 
bezuinigingen te onderzoeken door te korten op de bedrijfsvoering, investeringen meer 
te faseren, en voorzieningen efficiënter te organiseren. 
2 Niet méér dan het huidige OZB-tarief plus de in de overwegingen genoemde 
verhogingen te hanteren, tenzij de onwenselijkheid van verdergaande bezuinigingen op 
bedrijfsvoering enfasering van investeringen expliciet en overtuigend is aangetoond. 
 
De motie wordt aangenomen met 13 stemmen voor en 7 tegen. 
Voor: VVD (7), D66 (4) en HBB (2) 
Tegen: CDA (3), PvdA (3) en GL (1) 

 

 Motie D66 PvdA HBB Duurzaamheid en riolering VERWORPEN 

Verzoekt het college, 
spoedig voorstellen te ontwikkelen en aan de gemeenteraad voor te leggen voor een 
duurzame financiering van de absoluut noodzakelijke hygiënische en milieutechnische 
voorzieningen in ons dorp, volgens de hoofdlijn van de door B&W in de kadernota de 
beschreven variant 2b 
 
De motie wordt verworpen met 9 stemmen voor en 11 tegen. 
Voor: D66 (4), PvdA (3), HBB (2) 
Tegen: VVD (7), CDA (3), GL (1) 
 

 Motie D66 VVD CDA PvdA HBB Bibliotheek met toekomst  
 

Verzoekt het college,  
• Zich in te spannen een nieuwe locatie te vinden bij voorkeur op of in de directie 
omgeving van de Binnenweg of in een van de locaties van Casca; 
• De bibliotheek te steunen in het proces van innovatie. 
 
De motie wordt aangenomen met 19 stemmen voor en 1 stem tegen. 
Voor: VVD (7), D66 (4), CDA (3), PvdA (3), HBB (2) 
Tegen: GL 
 

 Motie PvdA GL Thorbeckelaan/dr. Piersonstraat 
 
Verzoekt het college 

- bij begroting 2013 aan te geven op welke wijze de vervanging van riool, wegen en 
groen in beide straten conform planning (Thorbeckelaan in 2013, dr.Piersonstraat in 
2012) wordt uitgevoerd, en daartoe alternatieve dekking aan te geven zoals ook snel 
en adequaat is gedaan na bespreking van de kadernota in de Cie MID jl. 
 
De motie wordt verworpen met 4 stemmen voor en 16 stemmen tegen. 
Voor: PvdA (3), GL (1) 
Tegen: VVD (7), D66 (4), CDA (3), HBB (2) 
 



 

 

 Motie PvdA GL Neemt tijd, komt raad  

Verzoekt 
het college in de periode van juli t/m september actief in gesprek te 
gaan met de instellingen, die in het huidig voorstel onderhevig zijn aan 
een mogelijke bezuiniging, teneinde alternatieve invullingen van deze 
bezuinigingen in beeld te brengen en de raad daarover in de laatste week september te 
informeren. 
 
De motie wordt verworpen met 4 stemmen voor en 16 stemmen tegen. 
Voor: PvdA (3), GL (1) 
Tegen: VVD (7), D66 (4), CDA (3), HBB (2) 
 
 

 Motie PvdA HBB GL Financiering duurzaamheidsbeleid  

Verzoekt het college 
- bij begroting 2013 aan te geven welke extra meerjarige middelen zij voor het nieuwe 
duurzaamheidsbeleid ter beschikking wil stellen. 
 
De motie wordt verworpen met 6 stemmen voor en 14 stemmen tegen. 
Voor: PvdA (3), HBB (2), GL (1) 
Tegen: VVD (7), D66 (4), CDA (3) 

 

4 Overgaan op Het Nieuwe Vergaderen 

Door tijdgebrek is dit agendapunt niet behandeld. 

 

5 Advies zendtijdtoewijzing Branding RTV 

De raad besluit: 
Het Commissariaat voor de Media gemotiveerd te berichten dat het programmabeleids-
bepalend orgaan van De Branding niet representatief is, hetgeen tot een negatief 
advies ten aanzien van de zendtijdtoewijzing leidt. 
 
De raad stelt unaniem en zonder beraadslaging het besluit vast. 

 

 

6 Verklaring van geen bedenkingen aardgasvulstation Cruquiusweg. 

De raad besluit: 
de verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het bouwen van een 
aardgasvulstation aan de noordzijde van de Cruquiusweg. Het aardgasvulstation zal 
grenzen aan het bestaande onbemande tankstation van Esso. 
 
De raad stelt unaniem en zonder beraadslaging het besluit vast. 

 

 

7 Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015 
De raad besluit: 

Het beleidsplan schuldhulpverlening Heemstede 2012-2015 vast te stellen. 
 
De raad stelt unaniem en zonder beraadslaging het besluit vast. 

 

 



 

 

8 Verordening incidentele subsidies buurtactiviteiten 2012 
De raad besluit: 

De Verordening incidentele subsidies buurtactiviteiten 2012 vast te stellen, onder 
intrekking van de Verordening incidentele subsidies straat- en wijkactiviteiten 2009. 
 
De raad stelt unaniem en zonder beraadslaging het besluit vast. 

 

 

9 Verordening incidentele subsidies archeologie 2012 

De Verordening incidentele subsidies archeologie 2012 vast te stellen, onder intrekking 
van de Verordening lokaal culturele initiatieven 2010. 
 
De raad stelt unaniem en zonder beraadslaging het besluit vast. 

 

 

10 Lijst ingekomen stukken raadsvergaderingen 28 juni 2012 

De raad besluit de ingekomen stukken af te handelen zoals voorgesteld. 

 

11 Wat verder ter tafel komt 

Er komt niets meer ter tafel. 

 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 00.05 uur 
 
 
 


