
OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN B&W HEEMSTEDE 14 JULI 2020

Aanwezigheid

Stukken ter kennisneming en bezwaarschriften B&W 14-07-2020

Subsidieverzoek breedtesportprojecten

Hageveld 102, bezwaren tegen omgevingsvergunning renovatie voormalige kapel

AanwezigAanwezig

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

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

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

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

Besluit B&W
1. De Stichting Team Sportservice Noord-Holland een subsidie van maximaal € 28.295 te verlenen voor de uitvoering en begeleiding in het
seizoen/schooljaar 2020-2021 van het project Sporthackers en het project Ouderensport.
2. De (aanvullende) subsidieaanvraag voor andere breedtesportprojecten af te wijzen (o.b.v. artikel 15, lid 1 onder b van de Algemene
Subsidieverordening Heemstede). 

Samenvatting
Stichting Team Sportservice Noord-Holland verzoekt subsidie voor de uitvoering en begeleiding van breedtesportprojecten in Heemstede in
het seizoen/schooljaar 2020-2021.

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

Besluit B&W
1. Het advies van de commissie voor bezwaarschriften over te nemen;
2. De bezwaren ongegrond te verklaren;
3. Het bestreden besluit in stand te laten.

Samenvatting



mozardstart


Vaststellen gegevensbeschermingeffectbeoordelingen (DPIA’s)

Inrichting speellocatie Havendreef

Jaarverslag Kinderopvang 2019

Wij hebben besloten de bezwaren tegen de omgevingsvergunning voor de renovatie van de voormalige kapel ten behoeve van het gebruik
als woonruimte voor Hageveld 102 ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. Dit besluit is in overeenstemming met
het advies van de commissie voor bezwaarschriften.

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

Besluit B&W
1. De volgende DPIA's en de voorgestelde maatregelen vast te stellen:
- Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg;
- iLost;
- website Werken bij Heemstede.
2. De domeinmanagers te machtigen de toekomstige DPIA’s vast te stellen, (alleen) in die gevallen dat het advies van de functionaris
gegevensbescherming volledig wordt overgenomen, voor zover zijn bevoegdheid strekt.

BESLUIT BURGEMEESTER
De domeinmanagers te machtigen om de toekomstige DPIA’s vast te stellen, (alleen) in die gevallen dat het advies van de functionaris
gegevensbescherming volledig wordt overgenomen, voor zover zijn bevoegdheid strekt.

Samenvatting
Het college of de burgemeester moet als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) voor verwerkingen die mogelijk een hoog risico inhouden voor de betrokkenen een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA)
uitvoeren. Een DPIA wordt namens de verwerkingsverantwoordelijke door de vakafdelingen uitgevoerd, in samenspraak met de
privacybeheerder en met ondersteuning door de CISO. Inmiddels is er een aantal DPIA's uitgevoerd, die door het college als
verwerkingsverantwoordelijke vastgesteld moeten worden. Daarnaast wordt de bevoegdheid voor het vaststellen van de DPIA
gemandateerd aan de domeinmanagers.

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

Besluit B&W
1. Akkoord te gaan met de uitvoering van het definitief ontwerp speellocatie Havendreef;
2. Dit besluit ter kennisname te brengen van de commissie Ruimte (C-stuk).

Samenvatting
Na bijna een paar jaar bouwen is Havendreef bijna klaar. Met de nieuwe bewoners samen heeft HBB Groep een plan opgesteld voor de
inrichting van de speellocatie. Dit is voorgelegd aan de bewoners. Er zijn 5 reacties binnengekomen. Deze reacties hebben er toe geleid om
één afvalbak uit het plan te verwijderen. Voorgesteld wordt het plan vast te stellen en te laten uitvoeren.

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

Besluit B&W
1. Het Jaarverslag kinderopvang 2019 vast te stellen.
2. Het besluit ter kennisname te brengen van de commissie Samenleving (C-stuk).

Samenvatting
Jaarlijks doet de gemeente verslag van het uitgevoerde toezicht op en handhaving van de kinderopvang. Het verslag is bedoeld als
verantwoording aan de gemeenteraad en de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie beoordeelt of de gemeente het toezicht op de
kwaliteit van de kinderopvang volgens de wettelijke regels uitvoert. Het college heeft het jaarverslag over 2019 vastgesteld.



Vaststelling Technische aanvullingen inrichtingsplan Spaarnelicht

Grafkapel van Vollenhoven

Raadsinformatiebrief Kenter Jeugdhulp juli 2020

Stand van zaken coronacrisis in Heemstede

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

Besluit B&W
1. De technische aanvullingen op het inrichtingsplan Spaarnelicht vast te stellen. De aanvullingen betreffen in detail: de technische wijziging
voor de brandweertoegang op de plankaart, alsmede de technische uitwerking op de aspecten riolering, kabels en leidingen en het groen;
2. Dit besluit ter kennisname te brengen van de commissie Ruimte (C-stuk).

Samenvatting
Op 9 juni 2020 heeft het college besloten om het (stedenbouwkundige) inrichtingsplan Spaarnelicht vast te stellen. Dit inrichtingsplan
voorziet in een parkachtige inrichting rondom de woontorens van Spaarnelicht. Op basis daarvan zijn ten behoeve van technische
uitwerking de aspecten riolering, kabels en leidingen en het groen separaat vorm gegeven. Daarnaast is geconstateerd dat door de
ontwikkelingen bij het Spaarne Gasthuis een technische wijziging op de plankaart voor wat betreft de brandweertoegang naar het terrein van
Spaarnelicht noodzakelijk is. Met de vaststelling van ‘Technische aanvullingen inrichtingsplan Spaarnelicht’ wordt daarmee het definitieve
inrichtingsplan vervolledigd.

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

Besluit B&W
1. De restauratie van de grafkapel te starten, waarbij voor het toekomstig gebruik wordt uitgegaan van incidentele openstelling voor publiek
in eigen beheer, en vooralsnog niet wordt overgegaan tot commerciële exploitatie als opbaarruimte;
2. Het proces-verbaal van de inschrijvingen voor kennisgeving aan te nemen.
3. De opdracht te verstrekken aan aannemer Holleman / Van Braam-Minnesma. 
4. In de najaarsnota 2020 het krediet en de subsidiebijdrage naar beneden bij te stellen.
5. Dit besluit ter kennisname te brengen van de Commissie Ruimte (C-stuk).

Samenvatting
Het college van B en W stemt in met het voorstel om de grafkapel te restaureren en om een beperkt aantal aanpassingen te verrichten. Dit
laatste ten behoeve van openstelling voor publiek tijdens de diverse verspreid over het jaar aanwezige activiteiten

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

Besluit B&W
het collegebericht vast te stellen

Samenvatting
Regionaal opgestelde raadsinformatiebrief over het proces rond Kenter Jeugdhulp.

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

Besluit B&W
kennis te nemen van reeds verzonden collegebericht



Planning invoering Omgevingswet

Collegebericht stand van zaken Wegwijzer initiatief en participatie

Samenvatting
In de zomerperiode maandelijks een update rondom coronacrisis in Heemstede versturen aan de raad.

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

Besluit B&W
kennis te nemen van reeds verzonden collegebericht

Samenvatting
Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben onlangs overeenstemming bereikt over een nieuwe datum voor
de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Met de datum van 1 januari 2022 willen zij extra tijd en ruimte bieden voor een goede invoering
van de wet. Er zijn een groot aantal besluiten die het college respectievelijk de raad moeten nemen om de wet goed uit te kunnen voeren.
Sommige besluiten moeten genomen zijn voordat de wet in werking treedt, voor andere besluiten hebben we wat langer de tijd. In deze brief
nemen we u mee in de planning op de onderwerpen waarvoor door ons college en/of uw raad een besluit genomen moet worden.

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

Besluit B&W
het collegebericht vast te stellen

Samenvatting
Aanvullende informatie over de stand van zaken rondom de ‘Wegwijzer initiatief en participatie’.

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

Deze besluitenlijst is vastgesteld.

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


