
> Openbare besluitenlijst College van B&W Heemstede 7 September 2021

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 07-09-
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 en bezwaarschriften in handen te stellen van de Commissie voor
Bezwaarschriften.

Portefeuillehouder A.C. Nienhuis Publicatieniveau Actief Openbaar



Vaststellen wijzigingsplan Herenweg
129

Besluit B&W

1. Het wijzigingsplan “Herenweg 129 Heemstede” met plan-id NL.IMRO.0397.WPherenweg129-0201 vast te stellen; 
2. Dit besluit ter kennisname te brengen van de commissie Ruimte (C-stuk).

Samenvatting

Op het perceel aan de Herenweg 129 is de initiatiefnemer voornemens een dubbele carport aan de bestaande privéwoning
te realiseren. Het huidige bestemmingsplan “Herziening Landgoederen en groene gebieden” biedt een
wijzigingsmogelijkheid waarbij de ligging van de bestemmingsgrenzen en bouwgrenzen gewijzigd kunnen worden.
Voorliggend wijzigingsplan maakt dit mogelijk. Het plan heeft zes weken ter inzage gelegen en kan nu worden vastgesteld.

Portefeuillehouder A.P. van der Have Publicatieniveau Actief Openbaar



Budgetaanvraag uit Bestemmingsreserve corona gemeenteraadsverkiezingen



Besluit B&W

Het budget van €60.000 uit de Bestemmingsreserve corona beschikbaar stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022

Samenvatting

Ter voorbereiding op de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 wordt het college gevraagd om het
in de Bestemmingsreserve corona gereserveerde budget hiervoor beschikbaar te stellen.

Portefeuillehouder A.C. Nienhuis Publicatieniveau Actief Openbaar



Concept werkplan regionale samenwerking Zuid-Kennemerland 2021-
2023

Besluit B&W

Kennis te nemen van het concept werkplan regionale samenwerking Zuid-Kennemerland 2021-2023.

Samenvatting

Het college neemt kennis van het concept werkplan regionale samenwerking Zuid-Kennemerland. Ten opzichte van de
vorige versie is het werkplan aangevuld met het duidelijk maken van (mogelijke) verbanden tussen de negen projecten. Dit
werkplan wordt op 15 september in de regionale radenbijeenkomst besproken.

Portefeuillehouder A.C. Nienhuis Publicatieniveau Actief Openbaar



Bosboom Toussaintlaan en Nicolaas Beetslaan, bezwaar gebruik gemeentegrond

Besluit B&W

1. Het advies van de commissie voor bezwaarschriften over te nemen;
2. Het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren;
3. Het bestreden besluit in stand te laten.

Samenvatting

Het college heeft besloten het bezwaar tegen de ontheffing voor gebruik gemeentegrond niet-ontvankelijk te verklaren.
Het gaat om een ontheffing op grond van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van het plaatsen van
containers voor groot onderhoud door Pré Wonen. Op 26 juli 2021 zijn alle containers verwijderd. Het ontbreekt daarom
inmiddels aan een procesbelang bij het behandelen van het bezwaarschrift.

Portefeuillehouder A.P. van der Have Publicatieniveau Actief Openbaar



Beleidsregels schuldhulpverlening Heemstede 2021

Besluit B&W

De Beleidsregels schuldhulpverlening Heemstede 2021 vast te stellen.

Samenvatting

De Beleidsregels schuldhulpverlening Heemstede 2021 zijn vastgesteld. De beleidsregels zijn ten opzichte van de vorige
versie aangepast op het gebied van leesbaarheid. Inhoudelijk zijn ze vrijwel gelijk aan de vorige versie. Omdat Haarlem de



schuldhulpverlening voor Heemstede uitvoert zijn de beleidsregels verder vrijwel gelijk aan die van Haarlem. Het enige
inhoudelijke verschil is dat Heemstede ervoor kiest om de hardheidsclausule anders te formuleren, omdat dit artikel in het
verleden voor onduidelijkheid heeft gezorgd.

Portefeuillehouder J.F. Struijf Publicatieniveau Actief Openbaar

Deze besluitenlijst is vastgesteld.
Burgemeester en wethouders van

Heemstede,
De secretaris, De burgemeester,


