
> Openbare besluitenlijst College van B&W Heemstede 12 Oktober 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 12-10-
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



Verlenen omgevingsvergunning Sanitaire voorziening Haven van
Heemstede

Besluit B&W

1. De omgevingsvergunning voor het plaatsen van de sanitaire voorziening in de Haven van Heemstede te verlenen; 
2. Het besluit ter kennisname te brengen van de commissie Ruimte (C-stuk).

Samenvatting

Op 30 september 2021 heeft de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het plaatsen van een
sanitaire voorziening in de Haven van Heemstede tijdens het vaarseizoen (april t/m oktober). Deze sanitaire voorziening
maakt onderdeel uit van het (her)inrichtingsplan uit 2019 om van de haven een aantrekkelijke recreatie -en verblijfsplaats te
maken. Om deze voorziening planologisch mogelijk te maken verleent het college van burgemeester en wethouders een
omgevingsvergunning.

Portefeuillehouder A.P. van der Have Publicatieniveau Actief Openbaar

Aanpassing Planning Vestigingsbeleid Jan van Goyenstraat





Besluit B&W

het collegebericht vast te stellen

Samenvatting

In de langetermijnplanning van de raad is opgenomen dat het vestigingsbeleid in het vierde kwartaal in 2021 behandeld zou
worden. Door de nasleep coronavirus heeft het traject vertraging opgelopen. Conform de nieuwe planning wordt voor het
vaststellen van het beleid in het tweede kwartaal van 2022 om een besluit gevraagd.

Portefeuillehouder N.F. Mulder Publicatieniveau Actief Openbaar



Status bouwplan Vomar

Besluit B&W

het collegebericht vast te stellen

Samenvatting

De sloop en bouw van een nieuwe vestiging van de Vomar op de Binnenweg is voor de gemeente Heemstede een
ingrijpende activiteit. Het raakt de huidige bewoners, de direct aanwonenden, buurtbewoners en het winkelend publiek. Om
deze reden is het college van mening dat de sloop en bouw extra toezicht, aandacht en regie behoeft. Met dit
collegebericht wil het college de commissie ruimte informeren over de stand van zaken.

Portefeuillehouder A.P. van der Have Publicatieniveau Actief Openbaar



Collegebericht waardebepaling Binnenweg 160, voormalig postkantoor

Besluit B&W

kennis te nemen van reeds verzonden collegebericht

Samenvatting

De waardebepaling voor de Binnenweg 160 (voormalig postkantoor) is opgesteld.

Portefeuillehouder J.F. Struijf Publicatieniveau Actief Openbaar



Collegebericht stand van zaken coronacrisis in
Heemstede

Besluit B&W

kennis te nemen van reeds verzonden collegebericht

Samenvatting

Collegebericht stand van zaken coronacrisis in Heemstede

Portefeuillehouder A.C. Nienhuis Publicatieniveau Actief Openbaar





Bekendmaking voorbereiding bestemmingsplan Princenbuurt

Besluit B&W

1. De voorbereiding van het bestemmingsplan “Princenbuurt” bekend te maken door middel van een bekendmaking in de
Heemsteder en het Gemeenteblad;
2. De nota ruimtelijke uitgangspunten voor een periode van 4 weken ter inzage te leggen;
3. Dit collegebesluit ter kennisname te brengen van de commissie Ruimte (C-stuk).

Samenvatting

Merwestreek BV is voornemens een woningbouwprogramma inclusief openbare ruimte te realiseren op de locatie van de
voormalige Timmerwerkplaats Van der Veldt en omliggende gronden (Glipperweg en Patrijzenlaan). Hiervoor moet een
bestemmingsplan worden opgesteld. De concept nota ruimtelijke uitgangspunten Princenbuurt is vastgesteld door het
college en wordt op 25 oktober 2021 besproken in de raadscommissie Ruimte. Het college maakt tegelijkertijd bekend dat
het bestemmingsplan wordt voorbereid en legt de nota voor een periode van 4 weken ter inzage. Deze kennisgeving wordt
gepubliceerd in het Gemeenteblad en in de Heemsteder.

Portefeuillehouder A.P. van der Have Publicatieniveau Actief Openbaar



Verordening kinderopvang op sociaal-medische indicatie (SMI) Heemstede 2022

Besluit B&W

1. De raad voor te stellen de Verordening kinderopvang op sociaal-medische indicatie Heemstede 2022 vast te stellen;
2. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Samenleving om advies te geven aan de raad (A-stuk).

Samenvatting

Gemeenten zijn sinds 2005 verantwoordelijk voor de uitvoering van kinderopvang op basis van sociaal-medische indicatie
(SMI). Met deze gewijzigde en tevens geactualiseerde verordening wordt geregeld dat ouders met een lichamelijke en/of
verstandelijke beperking of een psychisch probleem, die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag van de
Belastingdienst, passende (financiële) ondersteuning kunnen ontvangen ten behoeve van een gezonde ontwikkeling van
het kind.

Portefeuillehouder J.F. Struijf Publicatieniveau Actief Openbaar



Verwerving jeugdhulp: preselectiedocument

Besluit B&W

1. Het preselectiedocument verwerving jeugdhulp IJmond en Zuid-Kennemerland vast te stellen.
2. Wethouder J.F. Struijf te mandateren het preselectiedocument te wijzigen indien de besluitvorming door de raden over
de Regiovisie Jeugdhulp IJmond en Zuid-Kennemerland daar aanleiding toe geeft.
3. Het besluit ter kennisname te brengen van de commissie Samenleving (C-stuk).

Samenvatting

Onlangs is de Verwervingsstrategie jeugdhulp IJmond en Zuid-Kennemerland vastgesteld. Het regionaal
preselectiedocument jeugdhulp IJmond en Zuid-Kennemerland is een uitwerking hiervan en markeert de start van de
dialooggerichte aanbestedingsprocedure jeugdhulp. Deze procedure start met de preselectiefase die resulteert in de
selectie van jeugdhulpaanbieders voor de twee percelen (enkelvoudige jeugdhulp en complexe jeugdhulp), die worden
toegelaten tot de dialoogfase van de regionale aanbestedingsprocedure.



Portefeuillehouder J.F. Struijf Publicatieniveau Actief Openbaar

Deze besluitenlijst is vastgesteld.
Burgemeester en wethouders van

Heemstede,
De secretaris, De burgemeester,


