
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst  
raadsvergadering 

620435 

18 december 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 18 december 2013 

Agendapunt 4 (Verordening Peuterwerk) wordt behandeld direct na het vragenuur, 
vanwege aanwezig publiek voor dit punt. 
 

 

2 Vragenuur  

GL stelt vragen over Paswerk en een kringloopwinkel naar aanleiding van 
krantenberichten in Haarlems Dagblad van 17 en 18 december 2013 

 
 

4 Verordening peuterwerk Heemstede 2013 
 
De raad besluit: 
de Verordening peuterwerk Heemstede 2013 vast te stellen. 
 
De raad heeft het besluit unaniem vastgesteld. 

 
 



 

 

3 Wijziging kapbeleid 
 
De raad besluit: 
1. De Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening vast te 
stellen; 
2. Het hoofdstuk Bomenbeleid in het Groenbeleidsplan Heemstede 2014 naar 
aanleiding van het eerste beslispunt te actualiseren. 
 
Het besluit is verworpen met 10 stemmen voor en 11 stemmen tegen. 
 
Voor het besluit stemden de fracties van VVD en CDA 
Tegen het besluit stemden de fracties van D66, PvdA, HBB en GL 
 
 
MOTIE D66, PvdA, HBB en GL: 
 
De raad verzoekt het College: 
 
Een instrumentarium in het kader van het bomenbeleid te ontwikkelen dat tenminste 
hetzelfde niveau van zorg inhoudt voor het Heemsteedse bomenbestand als het huidige 
kapbeleid, aangevuld met een goed communicatieplan. 
 
De motie is aangenomen met 11 stemmen voor en 10 stemmen tegen. 

Voor de motie stemden de fracties van D66, PvdA, HBB en GL 
tegen de motie stemden de fracties van VVD en CDA 

 

5 Belastingverordeningen 2014 
 
De raad besluit: 
 
Vast te stellen de volgende belastingverordeningen en bijlagen: 
a) Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2014; 
b) Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2014; 
c) Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2014; 
d) Verordening op de heffing en invordering van leges 2014, inclusief tarieventabel 
2014; 
e) Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 2014, inclusief financiële 
raming; 
f) Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2014 (verordening 
begrafenisrechten 2014); 
g) Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2014; 
h) Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2014; 
i) Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2014; 
j) Verordening op de heffing en invordering van belasting op roerende woon- en 
bedrijfsruimten 
2014; 
k) Verordening op de heffing en invordering van liggeld woonschepenhaven Cruquiushaven 
2014. 
 
 
Het besluit is vastgesteld met 19 stemmen voor en 2 tegen. 
De fractie van GL stemde tegen (met stemverklaring) 
 

 
 



 

 

6 Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2013 t/m 2015 gemeente 
Heemstede 
 
De raad besluit: 
Het hierbij gevoegde, en als zodanig gewaarmerkte, controleprotocol voor de 
accountantscontrole op de jaarrekening 2013 t/m 2015 van de gemeente Heemstede 
vast te stellen. 
 
De raad heeft het besluit unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld. 

 
 

7 Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 18 december 2013 

De raad heeft de afdoening van de ingekomen brieven vastgesteld zoals voorgesteld 
door de griffier. 
 

 

8 Wat verder ter tafel komt 
 
mw Sabelis deelt aan alle leden een informatiefolder uit over de sterrenhemel. 

 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur 
 
 
 


