
> Openbare besluitenlijst College van B&W Heemstede 14 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 14-09-
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



Nieuwsbrief Geweld Hoort Nergens Thuis Kennemerland juli
2021

Besluit B&W

het collegebericht vast te stellen.

Samenvatting

De uitvoering van het rijksprogramma Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT) tegen huiselijk geweld en kindermishandeling
wordt in regionaal verband uitgevoerd. In de regio Kennemerland is hiervoor de ‘Regiovisie Verbinden en versterken in de
aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling’ en het ‘Actieprogramma Verbinden en Versterken in de aanpak van
huiselijk geweld Kennemerland 2021-2024’ vastgesteld. In de nieuwsbrief Geweld Hoort Nergens Thuis Kennemerland juli
2021 wordt een stand van zaken gegeven van de uitvoering.

Portefeuillehouder J.F. Struijf Publicatieniveau Actief Openbaar



Vaststelling Gemeenschappelijke regeling Participatiebedrijf



Besluit B&W

De gewijzigde Gemeenschappelijke regeling Participatiebedrijf vast te stellen.

Samenvatting

De gewijzigde Gemeenschappelijke regeling Participatiebedrijf is vastgesteld.

Portefeuillehouder J.F. Struijf Publicatieniveau Actief Openbaar



Begeleiding 'ondertussen groep' Wet inburgering

Besluit B&W

1. In te stemmen met het begeleiden van de inburgeraars, die vallen onder de Wet inburgering 2013, in de geest van de
nieuwe Wet inburgering. 
2. In te stemmen met het ondersteunen van de inburgeraars die vallen onder de Wet Inburgering 2013 en door tijdnood,
geldgebrek of anderen omstandigheden hun inburgeringsdiploma niet halen.
3. In te stemmen met het reserveren van het bij de jaarrekening 2020 overgehevelde restantbudget 2020 van € 31.500 en
de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor 2021 t/m 2026 van € 25.700 voor de ondertussen groep.
4. Het besluit ter kennisname te brengen van de commissie Samenleving (C-stuk).

Samenvatting

Er wordt budget beschikbaar gesteld om inzet te plegen voor de ‘Ondertussen groep’ nu de Wet inburgering met veel
vertraging wordt ingevoerd voor de jaren 2021-2026. Hiermee kunnen we statushouders een goede start geven bij het
opbouwen van een zelfstandig bestaan in onze gemeente.

Portefeuillehouder J.F. Struijf Publicatieniveau Actief Openbaar



Collegebericht beantwoording schriftelijke vragen D66 m.b.t. AEB

Besluit B&W

kennis te nemen van reeds verzonden collegebericht

Samenvatting

beantwoording van schriftelijke vragen over de tegemoetkoming in de kosten door het AEB m.b.t. de nascheidingsinstallatie

Portefeuillehouder A.P. van der Have Publicatieniveau Actief Openbaar



Ligplaatsenbeleid en havenreglement haven

Besluit B&W

kennis te nemen van reeds verzonden collegebericht

Samenvatting

Het college heeft kennis genomen van de beantwoording van de raadsvragen over de ligplaatsen en havenreglement van
de haven



Portefeuillehouder N.F. Mulder Publicatieniveau Actief Openbaar



Beantwoording Samenwerking GBKZ – Belastingen Bollenstreek op verzoek van
D66

Besluit B&W

kennis te nemen van reeds verzonden collegebericht

Samenvatting

Er loopt momenteel een onderzoek naar de samenwerking tussen GBKZ en Belastingen Bollenstreek. Dit onderzoek is
verdeeld in een aantal fasen. De intentionele fase is afgerond. Met de vaststelling van de bestuursopdracht geeft het
college opdracht het onderzoek in de volgende fase te vervolgen. Het college heeft de raad met de raadsbrief van 13 juli jl.
geïnformeerd over de stand van zaken van dit onderzoek. D66 heeft dit onderwerp geagendeerd voor de commissie
middelen op 15 september a.s. en hierover de volgende vragen gesteld. In dit collegebericht leest u het antwoord op de
vragen.

Portefeuillehouder N.F. Mulder Publicatieniveau Actief Openbaar



Beantwoording vragen D66 Bekendmaking voorbereiding bestemmingsplan
Belvedère

Besluit B&W

kennis te nemen van reeds verzonden collegebericht

Samenvatting

Beantwoording vragen D66 Bekendmaking voorbereiding bestemmingsplan Nieuwe Belvedere (C-stuk) tbv commissie
Ruimte

Portefeuillehouder A.P. van der Have Publicatieniveau Actief Openbaar



Beslissing op bezwaar Kindervilla Wereld Heemstede tegen
invorderingsbesluit

Besluit B&W

1. Punt 1 en 3 uit het advies van de commissie voor bezwaarschriften niet over te nemen; 
2. Punt 2 en 4 uit het advies van de commissie voor bezwaarschriften over te nemen;
3. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren; 
4. Het bestreden besluit in stand te laten.

Samenvatting

Op 21 april 2021 heeft het college besloten tot invordering van opgelegde dwangsommen bij Kindervilla Wereld Heemstede
die door naleving van de last onder dwangsom van 8 september 2020 zijn verbeurd. Kindervilla Wereld Heemstede heeft
op 28 mei 2021 bezwaar gemaakt tegen de invordering van de dwangsommen. De commissie voor bezwaarschriften
adviseert de bezwaren deels gegrond te verklaren en het bestreden besluit te herroepen.

Portefeuillehouder A.C. Nienhuis Publicatieniveau Actief Openbaar





Voorlopig schetsontwerp (VO) Van Merlenlaan, Camplaan-west, Raadhuisplein en
Valkenburgerlaan-noord

Besluit B&W

1. De twee varianten van het voorlopig ontwerp (VO) Van Merlenlaan, Camplaan-west, Raadhuisplein en Valkenburgerlaan-
noord vrij te geven voor inspraak;
2. De bijgevoegde nota van beantwoording vast te stellen;
3. Dit besluit ter kennisname te brengen aan de commissie Ruimte (C-stuk).

Samenvatting

In navolging van het schetsontwerp is het voorlopig ontwerp (VO) opgesteld. Het voorlopig ontwerp als nadere uitwerking
van het schetsontwerp is samen opgesteld met de Stichting Veilig Verkeer Heemstede en heeft geleid tot 2 varianten.
Voorgesteld wordt deze plannen van het project Van Merlenlaan, Camplaan-west, Raadhuisplein en Valkenburgerlaan-
noord vast te stellen en deze beiden voor inspraak/consultatie vrij te geven.

Portefeuillehouder N.F. Mulder Publicatieniveau Actief Openbaar



Beschikbaar stellen krediet vervanging beschoeiingen
2021

Besluit B&W

1. In te stemmen met het vrijgeven van het krediet “beschoeiingen 2021” van €552.000 uit het investeringsprogramma
2021;

Samenvatting

Het krediet voor de vervanging van de beschoeiingen Manpadslaan, Herenweg en Glipperpad (investeringsprogramma
2021, krediet beschoeiingen 2021) wordt beschikbaar te stellen.

Portefeuillehouder A.P. van der Have Publicatieniveau Actief Openbaar



Het vervangen van zes bedrijfsvoertuigen.

Besluit B&W

1. Kennis te nemen van de adviesnotitie “Duurzame vervanging bedrijfsvoertuigen” betreffende de keuze brandstof /
aandrijving;
2. In te stemmen met het uitschrijven van een openbare Europese aanbesteding van de bedrijfsvoertuigen;
3. In te stemmen met het afwijken van het aanbestedingsbeleid voor de vervanging van de grafdelfmachine, om dit voertuig
via een enkelvoudige onderhandse aanbesteding in te kopen;
4. In te stemmen met het vrijgeven van de kredieten uit het investeringsprogramma 2021 voor de bedrijfsvoertuigen voor
een totaalbedrag van € 387.800;
5. In te stemmen met het verhogen van het krediet “vervanging drie auto’s serviceteams” met € 40.000 en deze aanvulling
alsmede de hieruit voortkomende hogere kapitaallasten vanaf 2023 ad € 5.000 te verwerken in de najaarsnota 2021;

Samenvatting

Een aantal bedrijfsvoertuigen zijn aan vervanging toe. Vanwege onze ambities om als gemeentelijke organisatie de uitstoot
van CO2 terug te dringen, kiezen we voor voertuigen die minder vervuilende stoffen uitstoten. Voor de aanschaf doorlopen
we de vastgelegde aanbestedingsprocedure.



Portefeuillehouder A.P. van der Have Publicatieniveau Actief Openbaar



Intrekken vaste-standplaatsvergunning
weekmarkt

Besluit B&W

De aan de vader van de heer S verstrekte vergunning daterende van 17 juli 1985 en door de heer S. per 2001 overgenomen
vaste-standplaatsvergunning in de branche ‘aardappelen’ in te trekken.

Samenvatting

Op grond van de Marktverordening Heemstede 2015 wordt de door het college uitgegeven vaste-standplaatsvergunning
ingetrokken, voordat deze standplaats weer beschikbaar is voor uitgifte, vanwege het overlijden van de vergunninghouder.

Portefeuillehouder A.P. van der Have Publicatieniveau Actief Openbaar



Collegebericht: Vragen VVD Nota verbonden partijen

Besluit B&W

het collegebericht vast te stellen

Samenvatting

Beantwoording van de vragen VVD over Nota verbonden partijen, geagendeerd in de commissie Middelen.

Portefeuillehouder A.C. Nienhuis Publicatieniveau Actief Openbaar



Collegebericht beantwoording schriftelijke vragen D66 m.b.t. Nota Ecologie

Besluit B&W

kennis te nemen van reeds verzonden collegebericht

Samenvatting

Collegebericht beantwoording schriftelijke vragen D66 m.b.t. Nota Ecologie

Portefeuillehouder N.F. Mulder Publicatieniveau Actief Openbaar

Deze besluitenlijst is vastgesteld. 
Burgemeester en wethouders van Heemstede,

De secretaris, De burgemeester,


