
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst  
raadsvergadering 

624474 

20 februari 2014 
 

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, 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 A.W.M. Schumacher (loco-secretaris) 
 
Afwezig: Dhr. E. Albers (VVD), Dhr. J.H. Maas (PvdA), Dhr. W. van den Berg (Secretaris). 
 
VOORZITTER: Mw. M.J.C. Heeremans (burgemeester) 
GRIFFIER: Mw. I.C.M. Hesp 
 
Aanwezig zijn 19 van de 21 raadsleden  
 
 

1 Raadsagenda raadsvergadering 20 februari 2014 

Dhr van Zon dient een motie in, mede namens mw Ruitenberg en mw van der Have 
betreffende ‘borgen publieke verantwoording bij regionalisering’. De motie wordt 
geagendeerd onder ‘wat verder ter tafel komt’. 

 
 

2 Vragenuur raadsvergadering 20 februari 2014 

Vraag GL betreffende aanpassing fietspad onder station.  
De raad besluit dat het onderwerp wordt geagendeerd in de vergadering van de cie RUI 
op 12 maart 2014.  

 
 
 

3 Verklaring van geen bedenkingen t.b.v. omgevingsv ergunning gebouw Wabo-
scouting in Wandelbos Groenendaal  

De raad besluit: 
de verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning voor het gewijzigde gebruik 
van het Wabo-scoutinggebouw in Wandelbos Groenendaal (Groenendaal 6) afgeven. 

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld. 

 
 



 

 

4 Verordening werkzaamheden kabels en leidingen 201 4 

De raad besluit: 
de Verordening kabels en leidingen gemeente Heemstede 2014 vast te stellen. 
 

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld. 
 

5 Aanpassen tarieven reisdocumenten in Verordening heffing en invordering van 
leges 2014 

De raad besluit:  
1. De Verordening heffing en invordering van leges 2014 te wijzigen. 
2. Deze wijzigingen in werking te laten treden per 9 maart 2014 of, zo dit later is, de 
datum waarop de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet, zoals deze worden 
gewijzigd door het voorstel van rijkswet tot Wijziging van de Paspoortwet in verband 
met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart (Kamerstukken I 
2013/2014, 33440 (R1990), nr. A) in werking treden.  

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld. 

 
 

6 Lijst van Ingekomen stukken raadsvergadering 20 f ebruari 2014 

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

 

7 Wat verder ter tafel komt 

Motie ‘Borgen publieke verantwoording bij regionali sering’, ingediend door dhr 
van Zon, mw Ruitenberg en mw van der Have. 
De raad draagt het college op er voor te zorgen dat: 
• bij elke aanbesteding en dienstverleningsovereenkomst van significante betekenis die 
de gemeente afsluit met bijvoorbeeld een zorgaanbieder respectievelijk 
samenwerkingsverband of centrumgemeente er in de bepalingen van het contract 
standaard een verplichting tot medewerking aan rekenkameronderzoek is opgenomen; 
• in elke dienstverleningsovereenkomst van significante betekenis of 
gemeenschappelijke regeling die de gemeente afsluit bepalingen zijn opgenomen 
waarmee de rekenkamer(commissie)s van de deelnemende gemeenten afzonderlijk en 
in samenwerking in staat worden gesteld om alle informatie te verkrijgen die voor de 
wettelijke uitoefening van de rekenkamer- of rekenkamercommissie taak nodig is; 
 
En de raad verzoekt het College: 
 • er naar te streven dat de bovengenoemde bepalingen zo mogelijk ook worden 
opgenomen in bestaande gemeenschappelijke regelingen of overeenkomsten, ook 
vooruitlopend op de aanpassing van de relevante wetgeving op rijksniveau; 
• deze motie toe te sturen naar gemeenten waar Heemstede mee samenwerkt in 
gemeenschappelijke regelingen of dienstverleningsovereenkomsten, en deze te 
agenderen in het overleg dat met deze gemeenten op reguliere basis plaatsvindt. Dit 
vanuit de intentie ook op het vlak van de aanpassingen van de rol en bevoegdheden 
van rekenkamers en rekenkamercommissies zoveel als mogelijk samen te werken en 
op één lijn te komen. 
 
De motie is unaniem aangenomen. 
 

 



 

 

7 
vervolg 

Wat verder ter tafel komt - rondvraag 

Dhr Ates over woningen Cruquiushoeve 

Mw Sabelis over een boomgat aan de Korhoenlaan 

Dhr Roeloffs over Rijkstarieven voor paspoorten 

 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.10 uur 
 
 
 


