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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. E. Albers (VVD), Dhr. W.O. Roeloffs (VVD), 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 (CDA), 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 27 juni 2013 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 

2 Vragenuur raad 27 juni 2013 

Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuur. 
 

3 Benoemen secretaris rekenkamercommissie 
 
De raad besluit: 
Dhr W.J. Gravemaker te benoemen als secretaris van de rekenkamercommissie 
Heemstede voor een periode van 3 jaar. 
 
Het raadsbesluit is unaniem vastgesteld. 

 
 

4 Kadernota 2014-2017  

Amendement  

De raad besluit in te stemmen met: 
- het verwerken van variant 3 inzake de rioolinvesteringen in de (meer)jarenbegroting 
2014-2017, zoals beschreven in de nota schuldpositie van de gemeente Heemstede (nr 
601735, behandeld in de commissie middelen van 15 mei 2013) en waarbij  
fondsvorming is voltooid in 2023. 
 
Het amendement is aangenomen met 14 stemmen voor en  7 stemmen tegen.  
Voor: VVD, PvdA, HBB, GL 
Tegen: D66, CDA 
 



 

 

4 
vervolg 

Motie Aanvullende Bezuinigingsvoorstellen nav kader nota 2014-2017  

De raad verzoekt het College:  

- Een overzicht te maken van mogelijke opties voor bezuinigingen en dit overzicht 
voorafgaand aan de behandeling van de begroting 2014 aan de Raad te presenteren 
daarbij in financiële zin voldoende ruimte te creëren om de raad keuzemogelijkheden te 
bieden.  

- daarbij tevens, op basis van de in hoofdstuk 2 van de kadernota beschreven 
ontwikkelingen (enerzijds de zich terugtrekkende overheid en anderzijds de 
decentralisaties), op hoofdlijnen aan te geven wat de maatschappelijke en financiële 
gevolgen van deze ontwikkelingen zijn. 

De motie is aangenomen met 16 stemmen voor en 5 teg en. 
Voor: VVD, D66, CDA, HBB 
Tegen: PvdA, GL 
 
 
Raadsbesluit (geamendeerd)  
1. vervallen met verwijzing naar laatste beslisstreepje motie 'Aanvullende 
bezuinigingsvoorstellen' 
 
2. In te stemmen met: 
    -de uitgangspunten voor de (meerjaren)begroting 2014-2017 (hoofdstuk 5); 
    -het verwerken van variant 3 inzake de rioolinvesteringen in de (meerjaren)begroting 
2014-2017, zoals beschreven in de Nota Schulpositie van de gemeente Heemstede (nr 
601735, behandeld in de commissie Middelen van 15 mei 2013) en waarbij 
fondsvorming is voltooid in 2023. 
 
3. Kennis te nemen van: 

-de inleiding en de samenvatting (hoofdstuk 1); 
-de maatschappelijke ontwikkelingen (hoofdstuk 2); 
-de financiële ontwikkelingen (hoofdstuk 3); 
-de stand van de meerjarenbegroting 2014-2017 (hoofdstuk 4); 
-bijlage 1: investeringsprogramma 2013-2017. 

 
Het raadsbesluit is unaniem vastgesteld. 
 

Motie Uitgewerkte oplossingsrichtingen tbv de meerj arenbegroting 2014-2017   
 
De raad verzoekt het College: 
- De in de kadernota 2014- 2017 aangereikte oplossingsrichtingen verder uit te werken 
in scenario's  
- en ook andere mogelijke oplossingsrichtingen hierbij te betrekken. 

De motie is verworpen met 7 stemmen voor en 14 tege n 
Voor: PvdA, HBB, GL 
Tegen: VVD, D66, CDA 

 
 
 



 

 

5 Vaststellen Verordening gunning opdrachten door t oekenning van een uitsluitend 
recht Heemstede 2013 
 
De raad besluit: 
de Verordening gunning opdrachten door toekenning van een uitsluitend recht 
Heemstede 2013 vast te stellen, onder intrekking van de Verordening gunning 
opdrachten door toekenning van een uitsluitend recht Heemstede 2012. 
 
Het raadsbesluit is unaniem en zonder beraadslaging  vastgesteld. 

 
 

6 Aanpassingen Gemeenschappelijke Regeling Bereikba arheid Zuid-Kennemerland 

De raad besluit: 
In te stemmen met de aangepaste Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-
Kennemerland als opgenomen in bijlage 2. 
 
Het raadsbesluit is unaniem en zonder beraadslaging  vastgesteld. 

 
 

7 Jaarrekening Stichting Openbaar Primair Onderwijs  Zuid-Kennemerland 

De raad besluit: 
de conceptjaarrekening 2012 van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-
Kennemerland goed te keuren. 
 
Het raadsbesluit is unaniem en zonder beraadslaging  vastgesteld. 

 
 

8 Voorjaarsnota 2013 

De raad besluit: 
1. In te stemmen met de voorjaarsnota 2013 en de begroting 2013 te wijzigen zoals 
aangegeven in de hoofdstukken 2 (de financiële mutaties 2013), 3 (concrete invulling 
bezuinigingen 2013) en 4 (de nieuwe/gewijzigde investeringen 2013); 
2. In te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve uitvoeringskosten 
decentralisaties  
AWBZ en JGZ (hoofdstuk 2, programma 6). 
 
Het raadsbesluit is unaniem en zonder beraadslaging  vastgesteld. 

 
 



 

 

9 Verordening incidentele subsidies ouderenbonden 

De raad besluit: 
De Verordening incidentele subsidies ouderenbonden vast te stellen, onder intrekking 
van de Verordening structurele subsidies ouderenwerk, vastgesteld op 24 september 
2009. 
 
Het raadsbesluit is unaniem en zonder beraadslaging  vastgesteld. 

 

10 Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 27 juni  2013 

De afhandelingvan de brieven is vastgesteld zonform voorstel van de griffier, met 
uitzondering van brief #1. Deze is voor kennisgeving aangenomen. 

 

11 Wat verder ter tafel komt 

Motie enquete burgerpanel VOMAR  

De raad verzoekt het College: 
- In het vierde kwartaal van 2013 de in de bijlage gesuggereerde vragen – na overleg 
met TNS NIPO – via het reguliere digitale burgerpanel voor te leggen, 

- de kosten van max. 2500 euro te financieren uit de daartoe begrote gelden uit het 
programma Bestuur, product bestuursondersteuning, kostenplaats 434300 burgerpanel. 

De motie is verworpen met 7 stemmen voor en 14 tege n 
Voor: PvdA, HBB, GL 
Tegen: VVD, D66, CDA 

 

Motie Spoorwegovergang nabij “Laantje van Alverna”  

De raad roept het College op te onderzoeken hoe de spoorwegovergang als een 
beveiligde overgang voor wandelaars en fietsers in stand kan blijven en daarover met 
ProRail in gesprek te treden. 

De motie is aangenomen met 11 stemmen voor en 10 te gen. 
Voor: GL, D66, HBB, PvdA 
Tegen: VVD, CDA 

Mw Sabelis inzake kapvergunning Hartekamp. De vraag wordt zsm schriftelijk 
beantwoord door de wethouder. 

Dhr Leenders verzoekt de fracties vóór 20 augustus te reageren aan de wethouder 
inzake innovatie bibliotheek in voorbereiding op de cie-behandeling in september. 

Dhr van der Linden nav artikel Elsevier: Heemstede #5 beste woongemeente. 

 

De raad neemt afscheid van zijn commissiegriffier, mw Marion Schrooten. 
 
De burgemeester sluit de vergadering om 00.15 uur
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