
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst  
raadsvergadering 

605623 

30 mei 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), 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: Mw. I.H.J. Sabelis (GL) 
 
VOORZITTER: Mw. M.J.C. Heeremans (burgemeester) 
GRIFFIER: Mw. I.C.M. Hesp 
 
Aanwezig zijn 20 van de 21 raadsleden 
 
 

1 Vaststellen raadsagenda raadsvergadering 30 mei 2013 

De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld. 
 

2 Vragenuur 

Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuur 
 

3 Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning kindertuin en 
generatietuin in Wandelbos Groenendaal 

De raad besluit: 
de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning voor de kindertuin 
en generatietuin in Wandelbos Groenendaal af te geven. 

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld. 
 

4 Begroting 2014 Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) 

De raad besluit: 
1. Akkoord te gaan met de begroting 2014 van de VRK; 
2. De VRK overeenkomstig de zienswijze te berichten. 

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld. 
 



 

 

5 Jaarverslag 2012 Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) 

De raad besluit: 
• Akkoord te gaan met het jaarverslag 2012 van de VRK; 
• Het positieve rekeningsresultaat ad €  1,7 miljoen euro te bestemmen voor 

aanvulling van het weerstandsvermogen van de VRK; 
• De VRK te verzoeken bij de 1

e
 bestuursrapportage 2013 aan te geven in 

hoeverre het inkoopbeleid geïmplementeerd is en welke risico's er over 2013 
worden gelopen met betrekking tot onjuiste aanbesteding; 

• De VRK overeenkomstig de zienswijze te berichten. 
 
Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld. 

 
 

6 Jaarrekening 2012 gemeente Heemstede 

De raad besluit: 
1. de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte jaarrekening 2012, 

bestaande uit het boekwerk jaarstukken en het bijlagenboek vast te stellen; 
2. de lasten en baten van de rekening 2012 vast te stellen op € 44.297.690 

respectievelijk € 43.358.862; 
3. de stortingen en onttrekkingen aan de reserves in de rekening 2012 vast te 

stellen op € 1.732.424 respectievelijk € 3.036.453; 
4. van het voordelig rekeningresultaat 2012 ad. € 365.201een bedrag van: 

-   € 322.000 over te hevelen naar 2013 en aan de desbetreffende budgetten 
toe te voegen; 
-   € 43.201 toe te voegen aan de algemene reserve. 

5. In te stemmen met het opheffen van de reserve digitalisering en electronische 
dienstverlening, de reserve tijdelijke uitbreiding formatie ruimtelijk beleid en de 
voorziening BTW leerlingenvervoer per 31-12-2012. 

 

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld. 
 

7 Wijziging Verordening heffing en invordering van leges 2013 

De raad besluit: 
De Verordening heffing en invordering van leges 2013 te wijzigen en in werking te laten 
treden vanaf 1 juni 2013. 

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld. 
 

8 Benoeming accountant voor de boekjaren 2013, 2014 en 2015 

De raad besluit: 
De auditcommissie stelt de raad voor om de accountantscontrole voor de boekjaren 
2013, 2014 en 2015, met een mogelijke verlenging van nog eens 2 jaar, op te dragen 
aan Ernst & Young. 

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld. 
 



 

 

9 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland 

De raad besluit: 
Het college toestemming te verlenen tot het treffen van de gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio Kennemerland (art. 1, lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen), 
conform bijgevoegd voorstel. 
 

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld. 
 

10 Jaarverslag en jaarrekening 2012  Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland 
(Paswerk) 

De raad besluit: 
In de zienswijze aan het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) 
akkoord te gaan met het jaarverslag 2012 en met de bijdrage in de bestuurskosten 
2012 van € 9.436. 
 
Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld. 

 
 

11 Wat verder ter tafel komt 

Dhr Albers over resultaten handhavingsprioriteiten 2012 

Mw Brummer over handhaving nieuwe oversteekplaats Herenweg, vanwege gevaarlijke 
verkeerssituatie. 

Dhr van Zon over position paper VNG inzake decentralisaties sociale domein. 
 

12 Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 30 mei 2013 

De afhandeling van de ingekomen brieven wordt vastgesteld zoals voorgesteld door de 
griffier. 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.20 uur 
 
 
 


