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raadsvergadering 
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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. 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). 
 
AFWEZIG: Dhr. E. Albers (VVD) 
 
VOORZITTER: Mw. M.J.C. Heeremans (burgemeester) 
GRIFFIER: Mw. I.C.M. Hesp 
 
Aanwezig zijn 20 van de 21 raadsleden  
 
 

1 Vaststellen Raadsagenda raadsvergadering 28 maart  2013 

De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld. 
 

2 Vragenuur 

Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuur. 
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Verordening openbaar water Heemstede inclusief ligp laatsenbeleid 
 
De verordening en de toelichting bij de verordening zijn geamendeerd in een drietal 
amendementen: 
 
Amendement: Art 5 toewijzing 
Het amendement is unaniem aangenomen. 
 
Art 3 strijken van masten en Art 14 geluidhinder 
Het amendement is aangenomen met 16 stemmen voor en  4 tegen. De fractie van 
D66 stemt tegen. 
 
Art 3 Pas na veiligheidsscan met Koninklijke Roei- en Zeilvereniging eventueel 
beperkingen stellen aan vaartuigen aan de Tooropkade. De veiligheidsscan moet 
afgerond zijn voordat toewijzing van ligplaatsen plaatsvindt. 
Het amendement is aangenomen met 17 stemmen voor en  3 tegen. De fractie van 
PvdA stemt tegen. 

 

De raad besluit: 
1. De reactie op de inspraakreacties vast te stellen; 
2. De geamendeerde Verordening openbaar water Heemstede vast te stellen en 
inwerking te laten treden op de 8e dag na bekendmaking; 
3. De Verordening op het gebruik van openbare havens en binnenwateren in te trekken; 
4. De Verordening heffing en invordering van leges 2013 te wijzigen en inwerking te 
laten treden op de 8e dag na bekendmaking; 
5. De Verordening heffing en invordering van precariobelasting 2013 te wijzigen en 
inwerking te laten treden op de 8e dag na bekendmaking; 
6. Een krediet ter beschikking te stellen van € 68.000 voor de aanlegvoorzieningen en 
een eenmalige budgetverhoging van € 8.000 voor bijkomende kosten. 
Het besluit is unaniem vastgesteld. 
 
 

 

4 Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningsschap  Zuid-Kennemerland 
(Paswerk) 
 

De raad besluit: 
• uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningsschap Zuid-

Kennemerland (Paswerk); 
• het college toestemming te verlenen om een nieuwe gemeenschappelijke 

regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland aan te gaan die in 
werking treedt per 1 maart 2013. De oude gemeenschappelijke regeling van 
1986 komt hiermee te vervallen.  

Het besluit is unaniem vastgesteld. 
 

 



 

 

5 Havendreef, raadsvoorstel vaststellen stedenbouwk undig kader, 
welstandscriteria en intentieovereenkomst 

De raad besluit: 
het stedenbouwkundig kader Havendreef (d.d. 12 februari 2013), de welstandcriteria 
Havendreef (d.d. 12 februari 2013) en intentieovereenkomst (d.d. 14 februari 2013) vast 
te stellen. 
Het besluit is vastgesteld met 18 stemmen voor en 2  stemmen tegen. De fractie 
van HBB stemt tegen. 

 
 

6 Initiatiefvoorstel PvdA, D66 en GL: Starterslenin g 

De raad besluit: 
- De verordening Starterslening in te voeren in Heemstede 
- De concept verordening Starters gemeente Heemstede vast te stellen incl. het 

opstellen van Gemeentelijke uitvoeringsregels 
- Een revolverend fonds van € 675.000 beschikbaar te stellen voor de 

Startersleningen 
- De deelnemersovereenkomst Starterslening met de SVn, Stimuleringsfonds 

Volkhuisvesting op korte termijn af te sluiten 
- De jaarlijkse beheerskosten, rentelasten en -baten te verrekenen met de 

algemene reserve van de gemeente Heemstede 
Het besluit is vastgesteld met 14 stemmen voor en 6  stemmen tegen. De fractie 
van VVD stemt tegen. 

 
 

7 Vaststelling bestemmingsplan "Woonwijken Noordoos t" 

De raad besluit: 
1. De ambtshalve wijzigingen over te nemen; 
2. De wijzigingen naar aanleiding van de ingediende zienswijzen over te nemen; 
3. Het bestemmingsplan "Woonwijken noordoost", bestaande uit de geometrisch 

bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand: 
NL.IMRO.0397.BPnoordoost-0201.GML met de bijbehorende bestanden vast te 
stellen overeenkomstig het ontwerp-bestemmingsplan dat ter inzage heeft 
gelegen en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is 
gemaakt van een ondergrond welke ontleend is aan de GBKN (versie april 
2010) en kadastrale kaart (versie april 2010) samengevoegd tot één bestand 
genaamd o_NLIMRO.0397.BPnoordoost-0201.DGN; 

Het besluit is vastgesteld met 18 stemmen voor en 2  stemmen tegen. De fractie 
van HBB stemt tegen. 

 
 



 

 

8 Verordening sociaal medische geïndiceerde kindero pvang gemeente Heemstede 
2013 

De raad besluit: 
- in te trekken de Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang 2012 gemeente 
Heemstede met ingang van 1 april 2013; 
- vast te stellen de Verordening sociaal medisch geïïndiceerde kinderopvang gemeente 
Heemstede 2013 en inwerking te laten treden per 1 april 2013. 
Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vast gesteld. 
 

 
 

9 Brandveiligheidscontroles 2013 

De raad besluit: 
1. Het in het budget openbare orde en veiligheid 2013 geraamde bedrag voor de 

veiligheidsmonitor ad € 10.000 te laten vervallen en dit bedrag te bestemmen voor 
de brandveiligheidscontroles; 

2. Via resultaatbestemming 2012 een bedrag ad € 10.000 over te hevelen naar 2013 
ten laste van het product 1116 brandweerzorg, bijdrage VRK. 

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vast gesteld. 
 

 
 

10 Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 28 maar t 2013 

De afhandeling van de ingekomen stukken op de lijst van ingekomen stukken is 
unaniem vastgesteld zoals voorgesteld door de griffier. 
 

Nav een vraag van dhr Klaasen over de brief van het College inzake de Duinpolderweg, 
zegt wethouder Kuipers toe dat zij zal bespreken met de betrokken portefeuillehouders 
hoe de raad via de commissie Ruimte met regelmaat tussentijds geïnformeerd kan 
worden over deze weg. 

 

11 Wat verder ter tafel komt 

Er komt niets meer ter tafel. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.05 uur. 
 
 
 
 


