
Besluitenlijst 
raadsvergadering

721620

5 en 6 november 2020

AANWEZIG: mw. L.F. Jagtenberg (HBB), dhr P.C. Keyser (HBB), mw J. Goedkoop (HBB), dhr K.R. 
Kremer (HBB), dhr O.F. Lommerse (HBB), mw S.L. van de Pieterman (HBB), mw. C.W. Havers 
(HBB), mw J.C. Brouwers-Oosterbaan (VVD), mw. A.M.C.E. Stam (VVD), dhr. M.B.H.J. Radix (VVD), 
dhr A.M. Kramer (VVD), mw R.M. Timmer (VVD), dhr J.J. Duinker (D66), mw. C.V. van der Hoff (D66), 
dhr A.P.A.F. Rocourt (D66), dhr. E. de Zeeuw (GL), mw. T.J.G. van der Heijden (GL), dhr B. Verrips 
(GL), dhr O.J. Boeder (CDA), mw S.A. de Wit – van der Linden (CDA), mw. R.N. Pameijer (PvdA), 
mw. A.P. van der Have (wethouder), mw. N.F. Mulder (wethouder), dhr J.F. Struijf (wethouder), en 
mw. H.W. de Vos (secretaris).

VOORZITTER: Mw. A.C. Nienhuis (burgemeester)
GRIFFIER: Mw. I.C.M. Hesp

Aanwezig zijn 21 van de 21 raadsleden

1 Agenda begrotingsraad 5&6 november 2020

De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld.

2 Programmabegroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024

Amendement
De hondenbelasting vanaf 2021 wordt afgeschaft en het incidentele nadeel voor 2021 
ad. € 54.000 wordt ten laste gebracht van het positieve begrotingsresultaat 2021.

Het amendement is aangenomen met 12 stemmen voor en 9 stemmen tegen.

besluit:
1. de geamendeerde (schriftelijke) programmabegroting 2021 vast te stellen;
2. de kredieten 2021 conform het 'overzicht kredieten 2021' beschikbaar te stellen;
3. kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2022-2024.

Het besluit is zonder stemming vastgesteld.

3 Eerste begrotingswijziging 2021

De raad besluit:
1. in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2021;
2. kennis te nemen van de financiële effecten voor de jaren 2022-2024;
3. de eerste begrotingswijziging 2021 te betrekken bij de behandeling van de begroting 
2021 in de raad van 6 november 2020;

Het besluit is zonder stemming vastgesteld.



4 Motie HBB Samen tegen eenzaamheid

De raad roept het College op:
 Om op basis van bestaand onderzoek het thema eenzaamheid in Heemstede 

op te pakken. 

 Om in te zetten op een sterk en duurzaam netwerk om eenzaamheid te 
verminderen, voortbouwend op de bestaande structuren in de sociale basis en 
door aan te sluiten als gemeente bij het landelijke actieprogramma ‘Eén tegen 
eenzaamheid’. 

 Hiervoor een plan van aanpak te maken, toegesneden op de Heemsteedse 
situatie en hiermee gelijk aan de slag te gaan.

 Hiervoor maximaal 30.000 euro vrij te maken bijvoorbeeld uit de corona 
reserve, gezien het feit eenzaamheid ook een gevolg van corona is. 

 Na 6 maanden aan de Commissie Middelen/Samenleving te rapporteren met bij 
voorkeur een overzicht van de ingezette maatregelen en stand van zaken met 
tegelijkertijd een verantwoording van de kosten.

De motie is aangenomen met 16 stemmen voor en 5 stemmen tegen.
Voor stemden de fracties van HBB, D66, GL, CDA en PvdA
Tegen stemde de fractie van VVD

5 Motie PvdA Meer perspectief op zelfstandige huisvestiging door een ruimere 
starterslening

De raad verzoekt het college: 
1. In regionaal verband te verkennen of alle gemeenten in de regio’s IJmond en 

Zuid-Kennemerland bereid zijn de toepassing van de startersleningen te 
uniformeren. 

2. De starterslening beschikbaar te stellen voor inwoners van de regio’s IJmond 
en Zuid-Kennemerland die een bestaande of nieuwe woning willen kopen in de 
gemeente Heemstede en voor mensen van buiten deze regio die in verband 
met hun werk in Heemstede in onze gemeente willen wonen.

De motie is aangenomen met 15 stemmen voor en 6 stemmen tegen
Voor stemden de fracties van HBB, D66, GL, PvdA en het lid de Wit (CDA)
Tegen stemde de fractie van VVD en het lid Boeder (CDA)



6 Motie CDA Zin in Buurtgezin

De raad roept het College op:
 Kennis te nemen van buurtgezinnen.nl en eventuele andere aanbieders van 

soortgelijke zorg
 Te onderzoeken of Heemstede kan starten met een proeftuin van twee jaar. In 

deze periode kan gekeken worden of het concept van Buurtgezinnen.nl of 
andere aanbieder past in Heemstede 

 Op zoek te gaan naar dekking van deze kosten, bijvoorbeeld vanuit het 
initiatievenbudget of reserve sociaal domein

 De uitkomst van dit onderzoek te presenteren in de vergadering van de 
commissie Samenleving van april 2021

De motie is zonder stemming aangenomen.

7 Motie D66 Burgeramendement

De raad verzoekt het College:
 voor te stellen op welke termijn een aangepaste verordening ‘Burgerinitiatief en 

-amendement’ ingevoerd zou kunnen worden;
 te onderzoeken of, en onder welke voorwaarden, zo een aangepaste 

verordening ‘Burgerinitiatief en -amendement’ succesvol kan zijn;
 2 jaar na mogelijke invoering de ervaringen te evalueren; 

De motie is zonder stemming aangenomen.

8 Motie D66 Frisse gezonde scholen

De raad roept het College op:
 samen met de scholen en schoolbesturen in de gemeente te onderzoeken of en 

hoe aanspraak gemaakt zou kunnen worden op een deel van de 360 miljoen 
die het rijk beschikbaar heeft gesteld om de kwaliteit van de ventilatie op 
scholen eventueel te verbeteren;

 de voortgang en uitkomsten met de commissie Samenleving en de Raad in het 
eerste kwartaal 2021 te delen.

De motie is zonder stemming aangenomen.

9 Motie D66 CDA Intelligentie verduurzaming gemeentelijk vastgoed

De raad verzoekt het College:
 aan te geven wat de wettelijke minimum verplichting is ten aanzien van de 

verduurzaming gemeentelijke vastgoed;
 vast te stellen beneden welk jaarlijks energieverbruik, het realiseren van 

volledige energieneutraliteit van een gemeentelijk object een te verwaarloze 
bijdrage levert aan energieneutraliteit in de hele gemeente, ongeacht de 
terugverdientijd;

 dit zo spoedig mogelijk te rapporteren bij commissie behandeling van dit 
onderwerp;

De motie is zonder stemming aangenomen.



10 Motie GL D66 VVD Milieuzone vrachtverkeer

De raad roept het College op:

- Te onderzoeken of het instellen van een milieuzone in het centrum van Heemstede 
voor vrachtverkeer per 2022 mogelijk is, of eventueel later, omdat meer tijd nodig is 
voor de voorbereiding en overleg met de stakehoulders.

- De kosten voor dat onderzoek, ca. € 22.500 á € 27.500, te dekken uit een 
herschikking van de gelden voor het uitvoeringsprogramma van de 
duurzaamheidsnota 2020-2024.

- Te onderzoeken of er samengewerkt kan worden met de gemeente Haarlem met de 
implementatie van de milieuzone.

De motie is aangenomen met 19 stemmen voor en 2 stemmen tegen
Voor stemden de fracties van VVD, HBB, D66, GL en PvdA
Tegen stemde de fractie van CDA

11 Motie VVD D66 GL CDA veilig verkeer: 30 km in Heemstede

De raad roept het College op tot :

1. Zo spoedig mogelijk het uitgangspunt van 30 km/u binnen de bebouwde kom in 
Heemstede mee te nemen in de uitwerking van het wegcategoriseringsplan en 
de daarbij behorende begroting en planning;

2. Gemotiveerd aan te geven waar dit uitgangspunt van 30 km niet mogelijk is.

De motie is zonder stemming aangenomen.

12 INGETROKKEN Motie GL HBB PvdA Wat zou je doen
INGETROKKEN Motie CDA VVD D66 Energie voor Energie

De indieners hebben deze moties ingetrokken. De raad is voornemens op korte termijn 
een raadsgesprek te voeren over de kaders voor de ENECO-gelden.

14 Lijst van ingekomen stukken begrotingsraad 5 en 6 november 2020

Er waren geen ingekomen stukken voor deze begrotingsraad.

De raad neemt met waarderende woorden afscheid van de heer R. Lubberts als hoofd financieel 
beleid.

De voorzitter sluit de vergadering om op 6 november 2020 om 18.15 uur


