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AANWEZIG: Dhr. C.G.T.F.J. Leenders (VVD), Mw. H.M.A. Hooij (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) vanaf 20.54 uur, 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. M.B.H.J. Radix (VVD) 
 
VOORZITTER: Mw. M.J.C. Heeremans (burgemeester) 
GRIFFIER: Mw. I.C.M. Hesp 
 
Aanwezig zijn 19 van de 21 raadsleden tot 20.54 uur 
En 20 van 21 raadsleden vanaf 20.54 uur 
 
 

1 Raadsagenda raadsvergadering 30 januari 2014 

Dhr Leuven kondigt een motie aan inzake fractie-ondersteuning. Deze zal worden 
behandeld onder agendapunt 10. 
De agenda wordt met deze toevoeging vastgesteld. 

 

2 Vragenuur 

Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuur. 
 

3 Vaststelling duurzaamheidsverslag 2013 
 
De raad besluit: 
Het duurzaamheidsjaarverslag 2013 vast te stellen. 

De raad heeft het besluit unaniem vastgesteld. 
 

4 Actualiseren Reglement van Orde van de gemeenteraad 

De raad besluit: 
1. Het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 

de gemeenteraad vast te stellen; 
2. Dit reglement treedt in werking op de dag nadat het is vastgesteld. 
3. Op dat tijdstip vervalt het reglement van orde voor de vergaderingen en andere 

werkzaamheden van de gemeenteraad vastgesteld bij raadsbesluit van 18 
februari 2010. 

De raad heeft het besluit unaniem vastgesteld. 
 



 

 

5 Verordening heffing en invordering van parkeerbelasting 2014 (1e wijziging) 
 
De raad besluit: 
De Verordening heffing en invordering van parkeerbelasting 2014 te wijzigen en in 
werking te laten treden op de 1e dag na bekendmaking. 
 
De raad heeft het besluit unaniem vastgesteld. 

 
 

6 Beheerverordening Algemene begraafplaats Heemstede 2014 

De raad besluit: 
de "Beheerverordening Algemene Begraafplaats Heemstede 2014" vast te stellen. 
 
De raad heeft het besluit unaniem vastgesteld. 

 
 

7 Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Heemstede 2014 

De raad besluit: 
De Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Heemstede 2014 vast 
te stellen 
 
De raad heeft het besluit unaniem vastgesteld. 

 

8 Beleidskader nieuwe Wmo en Jeugdwet 

De raad besluit: 
1. Het Beleidskader nieuwe Wmo en Jeugdwet vast te stellen. 
2. In te stemmen met het regionaal transitiearrangement Zorg voor jeugd Zuid-
Kennemerland. 
 
De raad heeft het besluit unaniem vastgesteld. 

 
 



 

 

9 Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 30 januari 2014 

Brief #6 van bewoners inzake schending beginselen behoorlijk bestuur. Op voorstel van 
dhr Leenders wordt de brief in handen gesteld van het College en zal het College het 
concept van zijn reactie eerst bespreken in de vergadering van de cie RUI. 

NB: Deze brief is laat bij de raad gearriveerd. De griffie werd geattendeerd op de brief 
door een lid van de raad. De griffier verkeerde in de veronderstelling dat de brief de 
griffie niet heeft bereikt doordat deze rechtstreeks was toegezonden aan de leden van 
de raad. De griffier heeft dit toegelicht ter vergadering. Inmiddels is gebleken dat de 
brief wél bij de gemeente is ingekomen, maar helaas niet correct was ingeboekt en om 
die reden de griffie niet heeft bereikt. Met excuses. 

Brief #10 van Klankbordgroep Duurzaamheid. Op voorstel van dhr Klaasen wordt het 
antwoord van het College aan de klankbordgroep in kopie gestuurd aan de raad. 

Met deze aanvullingen wordt de afdoening van de brieven vastgesteld. 

 
 

10 Wat verder ter tafel komt 

Motie van GroenLinks en PvdA inzake fractie-ondersteuning. 
De motie wordt ingetrokken. 

De raad concludeert: 
De griffie maakt een inventarisatie van variëteiten in fractie-ondersteuning. De 
inventarisatie wordt afgezet tegen doeltreffendheid en efficiency. 
De griffie krijgt steun van een lichte klankbordgroep om sturing te geven aan de vraag. 
 
Mw Sabelis vraagt of het klopt dat het hek is verplaatst bij het Laantje van Alverna.  
De wethouder weet daar niet van. 
 

 
De heer Ates komt binnen bij het sluiten van de vergadering. 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.55 uur 
 
 
 


