
OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN B&W HEEMSTEDE 7 JULI 2020

Aanwezigheid

Stukken ter kennisneming en bezwaarschrift 07-07-2020

Opleggen last onder dwangsom bezit en vervoer inbrekerswerktuig

Aanvulling gunning vrij gevestigden en groepspraktijken per 1 juli 2020

AanwezigAanwezig

mr. A.C. Nienhuis , burgemeester
drs. A.P. van der Have , wethouder
drs. J.F. Struijf , wethouder
drs. N.F. Mulder , wethouder
H.W. de Vos , secretaris

Besluit B&W
1. Stukken voor kennisgeving aan te nemen;
2. Bezwaarschrift in handen te stellen van de Commissie voor bezwaarschriften.

Samenvatting
Stukken voor kennisgeving aan te nemen en bezwaarschrift in handen te stellen van de Commissie voor bezwaarschriften.

Portefeuillehouder A.C. NienhuisA.C. Nienhuis Publicatieniveau Openbaar

Besluit B&W
Een last onder dwangsom op te leggen aan H.

Samenvatting
Opleggen van een last onder dwangsom vanwege het overtreden van artikel 2:44, eerste lid, van de APV (vervoer en/of bezit
inbrekerswerktuigen). Het is aannemelijk dat deze inwoner van Haarlem betrokken was bij een diefstal in mei in Heemstede. Het doel van de
last is het voorkomen van herhaling van inbraak en diefstal. De hoogte van de dwangsom bedraagt € 2.500,- voor elke geconstateerde
overtreding van artikel 2:44 van de APV, met een maximumbedrag van € 10.000,-.

Portefeuillehouder A.C. NienhuisA.C. Nienhuis Publicatieniveau Openbaar

Besluit B&W
1. Voor de levering van ondersteuning op het vlak van Jeugd-GGZ en Dyslexiezorg door vrij gevestigden en groepspraktijken per 1 juli 2020
over te gaan tot (voorlopige) gunning aan Praktijk voor Orthopedagogiek Erica Jansen.
2. Het op grond van het ‘Aanbestedingsdocument vrij gevestigden en groepspraktijken 2018 e.v.’ nemen van besluiten tot (voorlopige)
gunning aan vrij gevestigden en groepspraktijken te mandateren aan de domeinmanager Samenleving.

Samenvatting
Op 26 mei 2020 heeft u besloten tot het aangaan van overeenkomsten op het vlak van jeugd-GGZ en dyslexiezorg met een aantal vrij



mozardstart


Voorstel gymnastiekrooster basisonderwijs 2020-2021

Overname Lijn5

Jaarverslag 2019 Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ)

Begroting 2021 Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ)

gevestigden en groepspraktijken per 1 juli 2020. Bij één niet gegunde inschrijver is achteraf gebleken dat deze wel aan de eisen voldoet,
zodat ook met deze partij alsnog een overeenkomst kan worden aangegaan.

Portefeuillehouder J.F. StruijfJ.F. Struijf Publicatieniveau Openbaar

Besluit B&W
1. Het voorstel tot inroostering gymnastiekruimten 2020-2021 volgens de bijlage vast te stellen.
2. Het voorstel tot inroostering gymnastiekruimten 2020-2021 ter goedkeuring aan de schoolbesturen voor te leggen.

Samenvatting
Op grond van artikel 38 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Heemstede stelt het college van B en W jaarlijks
de inroostering van het gebruik door basisscholen van de Heemsteedse gymnastiekruimten vast. Het college van B en W stelt het voorstel
voor de inroostering gymnastiekruimten 2020-2021 aan de schoolbesturen vast volgens de bijlage.

Portefeuillehouder J.F. StruijfJ.F. Struijf Publicatieniveau Openbaar

Besluit B&W
1. In te stemmen met een overname van de overeenkomst met stichting Lijn5 door stichting Levvel5 per 1 juli 2020 waarbij de rechten en
plichten die voortvloeien uit de overeenkomst in stand blijven.
2. Het besluit ter kennisname te brengen van de commissie Samenleving ( C-stuk).

Samenvatting
Stichting de Opbouw heeft in 2019 besloten dat zij het onderdeel Lijn5 wil laten overnemen in verband met financiële problemen. Voor onze
regio geldt dat Lijn5 door Spirit wordt overgenomen en onder gebracht in de nieuwe stichting Levvel5. Spirit wil de overeenkomst die Lijn5
met de gemeente is aangegaan voor het leveren van jeugdhulp overnemen. Voorgesteld wordt hiermee in te stemmen. Hierdoor is de
continuïteit van hulp aan de Heemsteedse jeugdigen gegarandeerd.

Portefeuillehouder J.F. StruijfJ.F. Struijf Publicatieniveau Openbaar

Besluit B&W
1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2019 GBKZ;
2. Dit collegebesluit ter kennisname te brengen van de commissie Middelen (C-stuk).

Samenvatting
De gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) stelt jaarlijks het jaarverslag samen. De stuurgroep
GBKZ stelt op grond van artikel 3 jo. artikel 8 van de regeling het jaarverslag vast. Vervolgens wordt het jaarverslag ter kennisname naar de
deelnemende gemeenten gestuurd.

Portefeuillehouder N.F. MulderN.F. Mulder Publicatieniveau Openbaar



Wijziging samenstelling Klankbordgroep Wmo

Afwijzing verzoek tot verkoop gedeelte achterpad

Open House procedure ambulante jeugdhulp

Besluit B&W
1. De begroting 2021 GBKZ voor kennisgeving aan te nemen;
2. Dit collegebesluit ter kennisname te brengen van de commissie Middelen (C-stuk). 

Samenvatting
De gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) stelt jaarlijks de begroting op. De stuurgroep GBKZ stelt
o.g.v. artikel 3 jo. artikel 8 van de regeling de begroting vast. Vervolgens wordt de begroting ter kennisname naar de deelnemende
gemeenten gestuurd.

Portefeuillehouder N.F. MulderN.F. Mulder Publicatieniveau Openbaar

Besluit B&W
1. Het rooster van aftreden van de leden van de klankbordgroep Wmo gewijzigd vast te stellen.

Samenvatting
In verband met het bereiken van de maximale zittingsduur van één lid, het terugtreden van één lid, de herbenoeming van twee leden en de
voordracht van één nieuw lid stelt het college het rooster voor aftreden van de Klankbordgroep Wmo opnieuw vast.

Portefeuillehouder J.F. StruijfJ.F. Struijf Publicatieniveau Openbaar

Besluit B&W
Niet in te stemmen met de verkoop van het gedeelte van het achterpad gelegen tussen de huizen aan de Bronsteeweg en het project
Volmaackt (Heemstede A 10373) aan de aanvrager.

Samenvatting
Het college van B en W stemt niet in met de uitgifte van een gedeelte van het achterpad (kadastraal bekend Heemstede sectie A nummer
10373) gelegen tussen de huizen aan de Bronsteeweg en het project Volmaackt aan de aanvrager.

Portefeuillehouder N.F. MulderN.F. Mulder Publicatieniveau Openbaar

Besluit B&W
1. Het toelatingsdocument ambulante jeugdhulp inclusief bijlagen vast te stellen.
2. Op grond van artikel 86, tweede lid van de Gemeentewet en artikel 10, tweede lid, aanhef en onder sub b en g van de Wet openbaarheid
van bestuur (bescherming economische en financiële belangen van de gemeente en voorkomen onevenredige bevoordeling van derden)
geheimhouding op te leggen ten aanzien van het onder 1
genoemde document tot 14 juli 2020.
3. De te nemen gunningsbesluiten te mandateren aan de domeinmanager Samenleving, na afstemming met de portefeuillehouder sociaal
domein.
4. Het besluit ter kennisname te brengen van de commissie Samenleving (C-stuk).

BESLUIT BURGEMEESTER
De portefeuillehouder sociaal domein te machtigen voor het ondertekenen van de overeenkomsten.

Samenvatting



Vaststellen extra aanvullende coronamaatregelen Heemsteedse ondernemers

Raadsbrief opstellen woonakkoord Zuid-Kennemerland/IJmond 2021-2025

Schriftelijke vragen D66 Participatie verkeer

De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van kwalitatief goede jeugdhulp aan haar inwoners. In vervolg op eerdere besluitvorming
(19 mei 2020) wordt voor de inkoop van een aantal ambulante producten jeugd- en opvoedhulp voorgesteld bijgaand toelatingsdocument
vast te stellen.

Portefeuillehouder J.F. StruijfJ.F. Struijf Publicatieniveau Openbaar

Besluit B&W
1. Gelet op artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen in samenhang met artikel 231, tweede lid, aanhef en onder a, van de
Gemeentewet en hoofdstuk 6.1 van de tarieventabel behorende bij de Verordening precariobelasting Heemstede 2020 vindt over de
maanden maart, april en mei 2020 geen heffing van precariobelasting ter zake van terrassen plaats. Indien een jaartarief van toepassing is,
wordt dit tarief naar tijdsgelang toegepast;
2. Gelet op artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen in samenhang met artikel 231, tweede lid, aanhef en onder a, van de
Gemeentewet en hoofdstuk 6.1 van de tarieventabel behorende bij de Verordening precariobelasting Heemstede 2020 vindt van 1 juni 2020
tot 15 oktober 2020 geen extra heffing precariobelasting ter zake van terrassen plaats, indien en voor zover een terras behorende bij een
horeca-etablissement met inachtneming van de coronamaatregelen vergroot moet worden om maximaal hetzelfde aantal tafels en stoelen
als voorheen mogelijk was, te kunnen plaatsen; 
3. Opleggen van precariobelasting tijdvak jaar 2020 en marktgelden tijdvak 2e kwartaal 2020 is uitgesteld tot 1 oktober 2020
(aanslagdatum). 
4. Dit besluit ter kennisname naar de raad te zenden (C-stuk).

Samenvatting
De Rijksoverheid heeft een pakket van noodmaatregelen voor ondernemers vastgesteld als gevolg van de maatregelen die het Rijk heeft
genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De gemeente Heemstede biedt daarnaast een aanvullend pakket lokale
maatregelen om Heemsteedse ondernemers extra te ondersteunen.

Portefeuillehouder N.F. MulderN.F. Mulder Publicatieniveau Openbaar

Besluit B&W
het collegebericht vast te stellen

Samenvatting
Met deze brief wordt de Raad geïnformeerd over het product Woonakkoord en het proces om begin 2021 het Woonakkoord ter
besluitvorming aan de gemeenten voor te leggen.

Portefeuillehouder A.P. van der HaveA.P. van der Have Publicatieniveau Openbaar

Besluit B&W
Het college is het eens met de beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door D66.

Samenvatting
Het college is enthousiast over dit initiatief en heeft het project vorig jaar direct opgepakt. Het realiseren van éénrichtingsverkeer in een
(woon)straat kan echter langer duren dan men op het eerste gezicht zou denken. Het project wordt, nu de voorjaarsnota is goedgekeurd,
meegenomen als investeringsproject in 2020.

Portefeuillehouder N.F. MulderN.F. Mulder Publicatieniveau Openbaar



Aangepaste planning Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

Vraag raadslid J. Brouwers-Oosterbaan (VVD) korrels kunstgrasvoetbalvelden

Rondvraag: Raadsbrief financiele consequenties Heemsteedse compensatiepakket

Collegebericht jaarwisseling

Collegebericht: Campagne #500 kinderen

Besluit B&W
Het collegebericht vast te stellen.

Samenvatting
In januari bent u geïnformeerd over de planning van het traject om te komen tot een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) in het winkelgebied
Raadhuisstraat-Binnenweg. Door het coronavirus heeft het traject tijdelijk stilgelegen. Inmiddels is het traject weer gestart. Door middel van
dit bericht informeren wij u over de aangepaste planning.

Portefeuillehouder N.F. MulderN.F. Mulder Publicatieniveau Openbaar

Besluit B&W
Kennis te nemen van reeds verzonden collegebericht

Samenvatting
Tijdens de raadsvergadering van 25 juni 2020 is besloten de vragen bij het agendapunt Wat Verder Ter Tafel Komt (WVTTK) schriftelijk af te
doen. Zo ook de vraag van raadslid mw. J. Brouwers-Oosterbaan (VVD) inzake korrels bij kunstgrasvoetbalvelden. De gemeenteraad heeft in
de week van 29 juni jl. dit collegebericht ontvangen.

Portefeuillehouder J.F. StruijfJ.F. Struijf Publicatieniveau Openbaar

Besluit B&W
Instemmen met raadsbrief Financiële consequenties Heemsteeds compensatiepakket € 542 mln. rijksoverheid coronacrisis

Publicatieniveau Openbaar

Besluit B&W
Het collegebericht vast te stellen.

Samenvatting
Collegebericht inzet van het digipanel over de invulling van de jaarwisseling. Deze wordt na de zomer gehouden. De uitkomsten van het
digipanel dient als aanzet voor een door de raad te voeren brede maatschappelijke discussie over het afsteken van vuurwerk tijden de
jaarwisseling.

Portefeuillehouder A.C. NienhuisA.C. Nienhuis Publicatieniveau Openbaar

Besluit B&W
Het collegebericht vast te stellen.



Samenvatting
Eind mei/begin juni hebben college en raad een e-mail en persbericht gekregen van (onder meer) Stichting Vluchteling (kenmerk 720973),
met de vraag om ons uit te spreken voor opvang in Nederland van alleenreizende kinderen die in Griekse Vluchtelingenkampen moeten
verblijven (campagne #500 kinderen). Dit naar aanleiding van een noodkreet van Griekenland aan de lidstaten van de Europese Unie.

Portefeuillehouder J.F. StruijfJ.F. Struijf Publicatieniveau Openbaar

Deze besluitenlijst is vastgesteld.

Burgemeester en wethouders van Heemstede,
De secretaris,       De burgemeester,


