
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst  
raadsvergadering 

597941 

31 januari 2013 
 

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. A.P. van der Have (HBB), Mw. I.H.J. Sabelis (GL), Dhr. J.F. Leuven (GL), 
Dhr. P.H. van de Stadt (wethouder), Dhr. J. Botter (wethouder), Mw. C.D.M. Kuiper-Kuijpers (wethouder) 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 Raadsagenda raadsvergadering 31 januari 2013 

Agendapunt 6 ‘Uitvoering Herenweg fase 4’. Toelichting in brief van het College inzake 
onderhandelaarsakkoord VNG. 

 
 

2 Vragenuur 

Er zijn geen vragen ingediend. 
 

3 Benoemen voorzitter rekenkamercommissie Heemstede  
 
De raad besluit: 
De heer J.K.M. (Joost) van Eijsden te benoemen als voorzitter van de 
rekenkamercommissie Heemstede voor een periode van 3 jaar. 
 

Het besluit is unaniem vastgesteld. 
 



 

 

4 Uitvoering Regionale Bereikbaarheidsvisie "Zuid-K ennemerland, bereikbaar door 
samenwerking" 
 

Amendement “ uitvoering Regionale bereikbaarheidsvisie”, PvdA en GL  
Het amendement is verworpen met 16 stemmen tegen en 5 stemmen voor. De fracties 
van PvdA en GL stemmen voor. 
 
De raad besluit: 
• In te stemmen met het vormen van een Regionaal Mobiliteitsfonds door de gemeente 

Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort, ter uitvoering van de 
bereikbaarheidsvisie "Zuid-Kennemerland, bereikbaar door samenwerking;  

• In te stemmen met het voeden van het fonds gedurende 15 jaar door de deelnemende 
gemeenten met een jaarlijks bedrag, gebaseerd op inwoneraantal, tot een totaal van € 
19.526.602, conform bijlage 2; 

• In te stemmen met de Heemsteedse bijdrage aan het fonds van in totaal € 2.371.894,- 
in een tempo zoals opgenomen in de begroting 2013, de meerjarenbegroting 2014-
2016 en bijlage 3; 

• In te stemmen met het oprichten door de colleges van de deelnemende gemeenten 
van een gemeenschappelijke regeling ter bestuurlijke voorbereiding van de uitvoering 
van projecten die (mede) worden betaald uit het Regionaal Mobiliteitsfonds, conform 
bijlage 5.  

• In te stemmen met de prioriteiten voor de uitwerking van de visie conform bijlage 4, en 
beschouwt deze prioriteiten met bijbehorende optionele bijdragen als richtinggevend 
voor toekomstige uitgaven ten laste van het Regionaal Mobiliteitsfonds. 

• Kennis te nemen van het besluit van de Kamer van Koophandel een bijdrage te 
leveren  van € 90.000,- voor nadere onderbouwing en uitwerking van projecten uit de 
visie. 

 
Het besluit is unaniem vastgesteld. 
 
Motie “ Openbaarheid in bereikbaarheid” alle fracties  
De raad verzoekt het College: 
• Artikel 6 lid 2 van Hoofdstuk III uit de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid 
Zuid-Kennemerland zodanig aan te passen dat de daarin bedoelde vergaderingen van 
het orgaan openbaar zullen zijn, evenals de verslagen; 
• Bovenstaande aanpassing te verwerken in de Gemeenschappelijke Regeling 
Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland en het stuk in haar geheel (inclusief de bijlagen) in 
een volgende raadsvergadering opnieuw voor te leggen aan de gemeenteraad ter 
vaststelling. 
 
De motie is unaniem aangenomen 

 
Motie “ Drie Prioriteiten in Regionale Bereikbaarheidsvisie  Zuid Kennemerland”, 
VVD – D66 – CDA 
De raad verzoekt het College: 
■ om de volgende drie prioriteiten voor Heemstede in de uitwerking Regionale 
Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland (bijlage 4) te benoemen en toe te voegen aan 
de maatregelen 'middellange termijn: tot 10 a 15 jaar' (zie tabel, bijlage 4), in de hierna 
genoemde volgorde; 
o 1. De verbinding N205-N206 (Duinpolderweg) 
o 2. De verbinding van de Randweg en de Zeeweg 
o 3. De verbinding Randweg met de N205 (Mariatunnel) 
 
De motie is aangenomen met 14 stemmen voor en 7 tegen.  
De fracties van VVD, D66 en CDA stemmen voor, de fracties van PvdA, HBB en GL 
stemmen tegen. 

 



 

 

 

5 Beleidsplan Openbare Verlichting 

De raad besluit 
Het Beleidsplan Openbare Verlichting 2013-2017 vast te stellen. 

Het besluit is unaniem vastgesteld. 
 
Motie “Verlicht de verlichting”, ingediend door Pvd A, GL, VVD en HBB 
De raad verzoekt het College: 
De Raad een voorstel te doen voor welke wegen de kosten/baten afweging aanleiding 
geeft om verlichting slim uit te zetten, dan wel slim aan te zetten teneinde onevenredige 
lichthinder te voorkomen en meer energie te besparen. 
 
De motie is unaniem aangenomen 

6. Uitvoering Herenweg fase 4 

Agendapunt vervalt 
 

7 Begroting 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwi js Zuid-Kennemerland 
 
De raad besluit: 
de door de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (Stopoz) voor het 
jaar 2013 ingediende begroting goed te keuren. 
 

De raad stelt het besluit vast zonder beraadslaging en unaniem. 
 

8 Verordening Wet inburgering Heemstede 2013 
 
De raad besluit: 
De Verordening Wet inburgering gemeente Heemstede 2013 vast te stellen. 

De raad stelt het besluit vast zonder beraadslaging en unaniem. 
 

9 Stand van zaken uitvoering nota Archeologiebeleid  Heemstede: toekomst voor 
het verleden 
 
De raad besluit 
Kennis te nemen van de notitie "Stand van zaken de uitvoering nota "Archeologiebeleid 
Heemstede: toekomst voor het verleden" 

De raad stelt het besluit vast zonder beraadslaging en unaniem. 
 

10 Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 31 janu ari 2013 

De ingekomen stukken tot en met nr 8 zijn vastgesteld conform het 
afhandelingsvoorstel van de griffier. De overige nummers en nr 2.1 schuiven door naar 
de volgende raadsvergadering 

 



 

 

11 Wat verder ter tafel komt 

De brief van het College met afwijzing van het onderhandelaarsakkoord VNG wordt met 
instemming ontvangen en behoeft geen bespreking. 

Mw Brummer spreekt de hoop uit dat de gedragscode tegen agressie op de 
voetbalvelden in Heemstede ook zal worden ingevoerd bij andere sporten. 

Dhr Albers roept allen op te stemmen voor de Binnenweg als beste winkelstraat van 
Nederland. 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur 
 
 
 


