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Aanwezigheid

Aanwezigen

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



Stukken ter kennisneming en bezwaarschriften B&W 06-07-
2021

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. Bezwaarschriften in handen te stellen van de Commissie voor Bezwaarschriften.
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Vaststellen Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten
(TONK2)

Besluit B&W

1. De Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 2 (TONK2) Heemstede 2021 vast te stellen.
2. Het besluit ter kennisname te brengen van de commissie Samenleving (C-stuk).

Samenvatting

In de kamerbrief van 27 mei 2021 heeft het Rijk het nieuwe steun- en herstelpakket voor het derde kwartaal 2021 bekend
gemaakt. Hierin is bepaald de TONK te verlengen over de periode juli tot en met september 2021. De eerder vastgestelde
Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) gemeente Heemstede 2021 lopen af per 1 juli 2021.
Het college stelt de Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 2 (TONK2) vast.
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Aanvragen subsidie Sportstimulering 2021



Besluit B&W

1. Aan de Stichting SportSupport Kennemerland een subsidie van € 6.000 te verlenen voor de organisatie van
sportactiviteiten voor de Heemsteedse jeugd;
2. Aan het Bewonerscomité Westerduin een subsidie van € 1.000 te verlenen voor de activiteit “gymnastiek voor ouderen”.

Samenvatting

Op grond van de huidige Bijzondere verordening incidentele subsidies sportstimulering hebben 2 organisaties een verzoek
om subsidie ingediend. Het college besluit hiervoor een subsidie van in totaal € 7.000 beschikbaar te stellen. Daarmee
wordt een positieve bijdrage geleverd aan het sportklimaat in Heemstede.
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Subsidieverzoek breedtesportprojecten

Besluit B&W

1. De Stichting Team Sportservice Noord-Holland een subsidie van maximaal € 12.320 te verlenen voor de uitvoering en
begeleiding van het project Jongerensport (12-18 jaar) en het project Ouderensport in het seizoen/schooljaar 2021-2022
(t/m 31 december 2021).

Samenvatting

Voor de eerste helft van het seizoen/schooljaar 2021-2022 (t/m 31 december 2021) een subsidie te verlenen aan
Sportservice voor de uitvoering en begeleiding van breedtesportprojecten in Heemstede. Deze subsidie bedraagt € 12.320.
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Regiovisie Jeugdhulp

Besluit B&W

1. Het college stelt de raad voor de Regiovisie jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond vast te stellen.
2. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Samenleving om advies te geven aan de raad (A-stuk).

Samenvatting

De gemeenten in de jeugdhulpregio’s Zuid-Kennemerland en IJmond staan samen voor de opgave te zorgen voor goede
jeugdhulp die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van jeugdigen, ouders en gezin én die betaalbaar is, nu en in de
toekomst. Deze regiovisie geeft richting aan de samenwerking tussen de gemeenten en aan de inhoudelijke opgaven en
ambities waar de regio’s aan werken. De Regiovisie vormt dan ook het gezamenlijke inhoudelijke kader waarop regionaal
gestuurd gaat worden. Met het opstellen van de regiovisie wordt, voor dit onderdeel, ook gehoor gegeven aan de Resolutie
Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) Jeugd die door de gemeenten in VNG-verband is opgesteld en in juni 2020 is
aangenomen.
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Voortgang invoering Omgevingswet



Besluit B&W

het collegebericht vast te stellen

Samenvatting

Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben onlangs overeenstemming bereikt over 1 juli
2022 als nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Met dit collegebericht gaan wij aan de hand van
de nieuwe datum in op de voortgang van onderwerpen waarvoor door het college en/of de raad nog een besluit genomen
moet worden.
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Jan van Goyenstraat 8, bezwaar weigeren omgevingsvergunning
kinderdagopvang

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

Het college heeft besloten de bezwaren tegen de weigering van een omgevingsvergunning voor het in afwijking van het
bestemmingsplan vestigen van een kinderdagopvang op het perceel Jan van Goyenstraat 8, ongegrond te verklaren en het
bestreden besluit in stand te laten. Dit besluit is in overeenstemming met het advies van de commissie voor
bezwaarschriften dat het college overneemt.
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Afwijkingsbesluit ivm Integratie- en Archiveringssoftware
IASZ

Besluit B&W

1. In te stemmen met het afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de aanschaf van integratie- en
archiveringssoftware IASZ enkelvoudig onderhands te gunnen aan een externe partij.
2. Akkoord te gaan met het activeren van het investeringskrediet “Digitalisering cliëntendossiers + koppeling SZW net” als
dekking voor de aanschaf- en implementatiekosten.

Samenvatting

Uit een marktverkenning is één partij naar voren gekomen die voldoet aan de functionele eisen en wensen van
Informatievoorziening en IASZ op het gebied van integratie- en archiveringssoftware. Door deze enkelvoudig onderhands te
gunnen aan deze partij kan IASZ eenvoudig en snel voldoen aan de Archiefwet. Omdat de kosten de grens van
enkelvoudig onderhands overschrijden is een afwijkingsbesluit genomen.
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Vaststelling subsidie 2020 Stichting WIJ
Heemstede





Besluit B&W

1. De voor 2020 aan de Stichting WIJ Heemstede verleende subsidie definitief vast te stellen op € 1.514.529.
2. Dit besluit ter kennisname te brengen van de commissie Samenleving (C-stuk).

Samenvatting

Aan de Stichting WIJ Heemstede is voor de uitvoering van het sociaal-cultureel werk, het vrijwilligerswerk, het algemeen
maatschappelijk werk en het sociaal raadsliedenwerk in Heemstede in 2020 een subsidie verleend.

Ter vaststelling van de subsidie 2020 heeft de Stichting WIJ Heemstede het jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020
aangeboden. Het college stelt de subsidie 2020 definitief vast op € 1.514.529.
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Binnenweg t.h.v. nr. 80, omgevingsvergunning
VOMAR

Besluit B&W

1. Een omgevingsvergunning te verlenen voor bouwen en (binnenplans) afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve
van de ontwikkeling van een VOMAR supermarkt met een ondergrondse parkeerkelder, een magazijn en 9 appartementen
op de Binnenweg t.h.v.nr.80 en het binnenterrein;
2. Het besluit ter kennisname te brengen van de commissie Ruimte (C-stuk)

Samenvatting

Het college heeft besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor bouwen en afwijken van het bestemmingsplan ten
behoeve van de ontwikkeling van een VOMAR supermarkt met een ondergrondse parkeerkelder, een magazijn en 9
appartementen op de Binnenweg t.h.v.nr.80 en het binnenterrein. Omwonenden hebben zienswijzen ingediend. De
zienswijzen zijn geen aanleiding om van vergunningverlening af te zien.
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Conceptbegroting 2022 en concept rapport inzake jaarstukken 2020 Stichting
RIJK

Besluit B&W

1. Kennis te nemen van de concept begroting 2022 en het concept rapport inzake jaarstukken 2020;
2. In te stemmen met de zienswijze op de conceptbegroting van Stichting RIJK zoals verwoord in de uitgaande brief
(bijlage);
3. Stichting RIJK overeenkomstig te berichten;
4. Dit besluit ter kennisname te brengen van de Commissie Middelen (C-stuk).

Samenvatting

De gemeente Heemstede geeft haar zienswijze op de concept begroting 2022 en het concept rapport inzake jaarstukken
2020 van Stichting RIJK. De jaarrekening 2020 laat een positief resultaat zien. De bijdrage van de gemeente aan Stichting
RIJK blijft in 2022 nagenoeg gelijk aan 2021.
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Uitgangspuntennotitie Huisvestingsverordening 2022

Besluit B&W

1. In te stemmen met de voorstellen in de voorliggende uitgangspuntennotitie ter voorbereiding op Huisvestingsverordening
Zuid-Kennemerland / Heemstede 2022-2026;
2. Het voorgenomen besluit voor te leggen aan de commissie Ruimte om haar zienswijze kenbaar te maken (B-stuk).

Samenvatting

Om te komen tot een nieuwe verordening is voorliggende uitgangspuntennotitie opgesteld. Deze notitie is opgesteld in
samenwerking met woningcorporaties en voor commentaar toegezonden aan huurdersvertegenwoordigers en
stakeholders. Na de zomer van 2021 worden alle conclusies juridisch vertaald naar een nieuwe huisvestingsverordening
Zuid-Kennemerland/IJmond 2022 die in alle gemeenten op 1 januari 2022 in moet gaan. Deze uitgangspuntennotitie kan
tevens als input dienen voor de door de raad gewenste woondiscussie.
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Zienswijze Heemstede op ontwerp-Omgevingsvisies Haarlem en Zandvoort

Besluit B&W

1. In te stemmen met de zienswijze op de ontwerp-Omgevingsvisie Haarlem 2045;
2. In te stemmen met de zienswijze op de ontwerp-Omgevingsvisie Zandvoort;
3. Dit besluit ter kennisname te brengen van de commissie Ruimte (C-stuk).

Samenvatting

Voor de gemeenten Haarlem en Zandvoort zijn tegelijkertijd en in samenhang met elkaar ontwerp-Omgevingsvisies
opgesteld. Gedurende de termijn van terinzagelegging heeft een ieder de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op
de nu voorliggende documenten. Met de zienswijzen zoals die zijn opgenomen in de bijlagen bij dit besluit maken wij
gebruik van die mogelijkheid.
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Collegebericht: Regiorapport vervolgtoezicht kwetsbare kinderen

Besluit B&W

het collegebericht vast te stellen

Samenvatting

De inspecties Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Veiligheid en Justitie (IVenJ) maken zich zorgen over kinderen in de
jeugdbescherming. In 2020 volgden de inspecties de activiteiten die moesten leiden tot verbetering. In maart/april 2021 is
dit afgesloten. De resultaten van de praktijktoets zijn voor de 9 jeugdhulpregio’s in Noord-Holland in bijgevoegd
regiorapport opgenomen. De inspecties zijn niet tevreden over de voortgang en stellen de regio’s in Noord-Holland evenals
drie andere regio’s in Nederland onder verscherpt toezicht voor een periode van 6 maanden.
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generieke achtervangovereenkomst WSW/gemeente

Besluit B&W

1. In te stemmen met het aangaan van een nieuwe achtervangovereenkomst met ingang van 1 augustus 2021.
2. Kennis te nemen van de aankondiging van WSW dat er enkele wijzigingen in bestaande achtervangovereenkomsten
worden voorbereid. Deze worden later dit jaar ter besluitvorming aan uw college voorgelegd.
3. Het besluit ter kennisname te brengen van de commissie Ruimte ( C-stuk)

Samenvatting

Het WSW borgt geldleningen van woningcorporaties. Het Rijk en de gemeenten nemen hierbij een achtervangpositie in.
Het stelsel maakt het voor corporaties mogelijk goedkope leningen aan te gaan om te voorzien in de uitvoering van hun
sociale taken. Het WSW en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vragen gemeenten om in te stemmen met
de nieuwe achtervangovereenkomst Voor bestaande leningen verandert er niets in de verdeling maar worden wel enkele
algemene veranderingen aangekondigd.
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Rondvraag

Besluit B&W

in te stemmen met deelname aan Samenwerkingsverband 1572.
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Deze besluitenlijst is vastgesteld.
Burgemeester en wethouders van

Heemstede,
De secretaris, De burgemeester,


