
> Openbare besluitenlijst College van B&W Heemstede 19 Oktober 2021

Aanwezigheid

Aanwezigen

drs. A.P. van der Have , wethouder
drs. J.F. Struijf , wethouder
Ing L.D. Kok, loco-secretaris

Afwezig
mr. A.C. Nienhuis , burgemeester
drs. N.F. Mulder , wethouder



Stukken ter kennisneming B&W 19-10-
2021

Besluit B&W

Stukken voor kennisgeving aan te nemen.

Samenvatting

Stukken voor kennisgeving aan te nemen.

Portefeuillehouder A.C. Nienhuis Publicatieniveau Actief Openbaar



opheffen van de geheimhouding op advies externe jurist
(komgrens)

Besluit B&W

1. De raad voor te stellen lopende de bezwarenprocedure, om haar besluit van 8 oktober 2020 te herroepen; 
2. De raad voor te stellen de door de raad op 25 juni 2020 bekrachtigde geheimhouding die rust op het advies ‘Gemeente
Heemstede/Advies grens bebouwde kom’ van de externe jurist van 8 mei 2020, op te heffen; 
3. De raad voor te stellen lopende de bezwarenprocedure, naar aanleiding van het verzoek op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur, van 6 juli 2020, het advies openbaar te maken door het stuk (ongelakt) te verstrekken aan de
bezwaarmaker; 
4. De raad voor te stellen de commissie voor bezwaarschriften te informeren; 
5. Het besluit voor te leggen aan de commissie Ruimte om advies te geven aan de raad (A-stuk).

Samenvatting

Na het intrekken van het beroep (tegen het komgrensbesluit) door de provincie, is er geen aanleiding meer de
geheimhouding die rust op het advies ‘Gemeente Heemstede/Advies grens bebouwde kom’ van 8 mei 2020 van de
externe jurist/huisadvocaat, te laten voortduren. De geheimhouding op het advies wordt opgeheven en alsnog openbaar
gemaakt door verstrekking aan de bezwaarmaker.



Portefeuillehouder N.F. Mulder Publicatieniveau Actief Openbaar



Verklaring van geen bedenkingen Herenboerderij, Cruquiusweg
45a

Besluit B&W

1. De raad voor te stellen om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de activiteit afwijken bestemmingsplan
Herziening Landgoederen en Groene Gebieden ten behoeve van een herenboerderij Cruquiusweg 45a te Heemstede;
2. Dit besluit voor te leggen aan de commissie Ruimte om advies te geven aan de raad (A-stuk).

Samenvatting

Stichting Herenboeren wil een herenboerderij stichten op de weilanden tussen Hageveld en het Zuider Buiten Spaarne en
in de daar aanwezige stal. Om de boerderij planologisch mogelijk te maken is een vergunning nodig. Voordat het college
de vergunning verleent, wordt de gemeenteraad voorgesteld een verklaring van geen bedenkingen af voor de activiteit
afwijken bestemmingsplan.

Portefeuillehouder A.P. van der Have Publicatieniveau Actief Openbaar



Controleprotocol accountantscontrole 2021

Besluit B&W

1. De raad voor te stellen om het controleprotocol voor accountantscontrole op de jaarrekening 2021 van de gemeente
Heemstede vast te stellen.
2. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).

Samenvatting

Het college stelt voor het controleprotocol vast te stellen ten behoeve van de accountants-controle op de jaarrekening
2021. Dit controleprotocol bevat geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het controleprotocol voor de
accountantscontrole op de jaarrekening 2019 en 2020.

Portefeuillehouder N.F. Mulder Publicatieniveau Actief Openbaar



Vaststellen Transitievisie Warmte
Heemstede

Besluit B&W

1. De raad voor te stellen de Transitievisie Warmte Heemstede vast te stellen; 
2. Dit voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).

Samenvatting

Het afgelopen jaar hebben wij samen met betrokken partijen en inwoners gewerkt aan de Transitievisie Warmte (TVW). De
TVW is een verkenning naar de kansen en (on)mogelijkheden voor alternatieve duurzame warmteoplossingen voor
Heemstede. In Heemstede zetten we in de periode tot 2030 in op het besparen van aardgas. We wijzen nog geen concrete
‘startwijken’ aan die voor een bepaalde datum van het aardgas af gaan. Uiteraard mag iedereen die dat al wil de stap naar
aardgasvrij maken.



Portefeuillehouder J.F. Struijf Publicatieniveau Actief Openbaar



Periodiek overzicht uitvoering Integraal Huisvestingsplan basisonderwijs

Besluit B&W

het collegebericht vast te stellen

Samenvatting

Het college informeert de raad periodiek over de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan voor de 10 Heemsteedse
basisscholen.

Portefeuillehouder J.F. Struijf Publicatieniveau Actief Openbaar



Stand van zaken participatie zon op parkeerterrein sportpark Groenendaal

Besluit B&W

het collegebericht vast te stellen

Samenvatting

Het college stelt het collegebericht stand van zaken Participatie Zon op Parkeerterrein Sportpark Groenendaal vast

Portefeuillehouder N.F. Mulder Publicatieniveau Actief Openbaar



Programma water Bloemendaal en Heemstede 2022-2026

Besluit B&W

1. De raad voor te stellen het Programma Water gemeenten Bloemendaal en Heemstede 2022 t/m 2026 vast te stellen; 
2. De raad voor te stellen kennis te nemen van het Grondwaterbeleidsplan gemeenten Bloemendaal en Heemstede en het
bijbehorende Grondwaterbeheerplan Heemstede; 
3. De raad voor te stellen de huidige formatie voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken (riolering, hemelwater en
grondwater) uit te breiden met 1 fte per 1 januari 2022 (€ 86.000); 
4. De raad voor te stellen het investeringsprogramma 2022-2026 aan te passen bij de voorjaarsnota 2022 en de kadernota
2023-2026 overeenkomstig de tabel “ investeringen” onder “ Financiën”, onderdeel “investeringen”; 
5. De raad voor te stellen de primaire begroting 2022 als volgt te wijzigen (per saldo € 29.678 voordeel): de storting 2022
in de voorziening vervangingsinvesteringen riolen op € 555.000 vast te stellen (was € 413.677) en de onttrekking aan de
voorziening riolering 2022 vast te stellen op € 171.001 (was nihil). Daarbij uit te gaan van 13.116 aansluitingen riolering (was
13.221) met een tarief van € 247,18 per aansluiting; 
6. Dit besluit voor te leggen aan de commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).

Samenvatting

Het college van B&W stelt de raad voor het ‘Programma water Bloemendaal en Heemstede 2022-2026’ vast te stellen. Met
de vaststelling van het Programma Water wordt aangesloten bij de brede maatschappelijke thema’s, doelen en ambities
van de Omgevingsvisie maar wordt ook voldaan aan de verplichting tot het hebben van een geldig GRP omdat het de
wettelijk vereiste inhoud heeft.



Portefeuillehouder N.F. Mulder Publicatieniveau Actief Openbaar



Renovatie groen voorplein
Herfstlaan

Besluit B&W

1. Het krediet van € 30.000 “Renovatie groen voorplein Herfstlaan”, vrij te geven, conform het investeringsprogramma
2021;
2. Dit besluit ter kennisname te brengen van de commissie Ruimte (C-stuk).

Samenvatting

De huidige invulling van het voorplein van de Algemene begraafplaats aan de Herfstlaan kan verbeterd worden. De
gemeente Heemstede doet dit samen met inbreng van omwonenden. Het college geeft hiervoor budget vrij zoals
opgenomen in het investeringsprogramma 2021.

Portefeuillehouder A.P. van der Have Publicatieniveau Actief Openbaar

Deze besluitenlijst is vastgesteld.
Burgemeester en wethouders van

Heemstede,
De secretaris, De burgemeester,


