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Aanwezigheid

Aanwezigen

mr. A.C. Nienhuis , burgemeester
drs. A.P. van der Have , wethouder
drs. N.F. Mulder , wethouder
H.W. de Vos , secretaris

AFWEZIG
drs. J.F. Struijf, wethouder



Bekendmaking voorbereiding bestemmingsplan Nieuwe
Belvedère

Besluit B&W

1. De voorbereiding van het bestemmingsplan “Nieuwe Belvedère” bekend te maken door middel van een bekendmaking
in de Heemsteder en het Gemeenteblad;
2. Dit collegebesluit ter kennisname te brengen van de commissie Ruimte (C-stuk).

Samenvatting

Er is gestart met de voorbereiding van het bestemmingsplan “Nieuwe Belvedère”. Op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit
ruimtelijke ordening maakt het college van B&W het voornemen bekend dat voor de Belvedèreheuvel in het
Groenendaalse bos een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid. De kennisgeving wordt gepubliceerd in de Heemsteder
en het Gemeenteblad.

Portefeuillehouder A.P. van der Have Publicatieniveau Actief Openbaar



Pontje Meermond, voorlopige vaststelling plan

Besluit B&W

1. In te stemmen met het concept-plan voor verbetering van het pontje nabij Meermond in de Cruquiushaven;
2. Het voorgenomen besluit voor te leggen aan de commissie Ruimte om haar zienswijzen kenbaar te maken (B-stuk)

Samenvatting

Het plan voor verbetering van het pontje bij Meermond in de Cruquiushaven is gereed en is aan de bewoners ter inspraak
voorgelegd. Het plan kan voor advies worden voorgelegd aan de commissie Ruimte.

Portefeuillehouder N.F. Mulder Publicatieniveau Actief Openbaar





Verklaring van geen bedenkingen Sanitaire voorziening Haven van
Heemstede

Besluit B&W

1. De raad voor te stellen om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het plaatsen van een sanitaire
voorziening aan de verlaagde kade van de Havenstraat in de Haven van Heemstede;
2. Dit besluit voor te leggen aan de commissie Ruimte om advies te geven aan de raad (A-stuk).

Samenvatting

De gemeente wil de Haven van Heemstede (her)ontwikkelen tot een aantrekkelijke recreatie- en verblijfsplaats. Na een
zorgvuldig traject is het definitieve inrichtingsplan voor de haven door de gemeenteraad vastgesteld op 28 november 2019.
Het inrichtingsplan voorziet in een sanitaire voorziening op de verlaagde kade van de Havenstraat. Om deze voorziening
planologisch mogelijk te maken is een vergunning nodig. Voordat het college de vergunning verleend, geeft de
gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen af. Het plan heeft zes weken ter inzage gelegen. Er is één zienswijze
ontvangen. De zienswijze geeft geen aanleiding het besluit te wijzigen of hieraan aanvullende of gewijzigde voorwaarden
te verbinden.

Portefeuillehouder A.P. van der Have Publicatieniveau Actief Openbaar



Nota verbonden partijen 2021 gemeente Heemstede

Besluit B&W

1. De raad voor te stellen de Nota verbonden partijen en de daarin opgenomen uitgangspunten vast te stellen;
2. Het voorgenomen besluit voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).

Samenvatting

Het college biedt de raad de concept Nota verbonden partijen aan waarin de uitgangspunten voor de gemeente
Heemstede zijn opgenomen. Met de vaststelling van deze nota, wordt ook het beleidskader vastgesteld over de visie op,
kaderstelling, toezicht en evaluatie van de verbonden partijen (privaat- of publiekrechtelijke organisatie waarin de
gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft).

Portefeuillehouder A.C. Nienhuis Publicatieniveau Actief Openbaar



Jaarverslag 2020 Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid
(GBKZ)

Besluit B&W

1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2020 GBKZ;
2. Dit collegebesluit ter kennisname te brengen van de commissie Middelen (C-stuk).

Samenvatting

De gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) stelt jaarlijks het jaarverslag samen. De
stuurgroep GBKZ stelt op grond van artikel 3 jo. artikel 8 van de regeling het jaarverslag vast. Vervolgens wordt het
jaarverslag ter kennisname naar de deelnemende gemeenten gestuurd.

Portefeuillehouder N.F. Mulder Publicatieniveau Actief Openbaar





Resultaat haalbaarheidsonderzoek renovatie vm. Bronsteemavo t.b.v. onderwijs
en

Besluit B&W

Het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek naar de renovatie van de vm. Bronsteemavo voor te leggen aan de
commissie Samenleving om haar zienswijzen kenbaar te maken ( B-stuk).

Samenvatting

De raad heeft het college opdracht gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek naar de renovatie van de vm.
Bronsteemavo ten behoeve van de huisvesting van de Jacobaschool en de huidige huurders van de locatie: Casca en
Humankind. In dit voorstel wordt het resultaat van het onderzoek teruggekoppeld. De commissie Samenleving wordt
gevraagd haar zienswijzen op de uitkomst te geven.

Portefeuillehouder J.F. Struijf Publicatieniveau Actief Openbaar



Transitievisie Warmte gemeente Heemstede (80%-
versie)

Besluit B&W

1. In te stemmen met de 80%- versie van de Transitievisie Warmte gemeente Heemstede;
2. Het voorgenomen besluit voor te leggen aan de commissie Middelen om haar zienswijzen kenbaar te maken over de
gekozen transitiepaden voor Heemstede (B-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. Conform het vastgestelde stappenplan voor het opstellen van de TVW vraagt het college aan de commissie
Middelen een zienswijze over de 80%-versie.

Portefeuillehouder J.F. Struijf Publicatieniveau Actief Openbaar



Stand van zaken initiatievenbudgetten

Besluit B&W

het collegebericht vast te stellen

Samenvatting

Het collegebericht geeft een stand van zaken voor het Stimuleringsbudget en het budget Heemstede maakt het mogelijk.

Portefeuillehouder A.P. van der Have Publicatieniveau Actief Openbaar



Samenwerkingsafspraken voor de Metropoolregio
Amsterdam

Besluit B&W



1. In te stemmen met de voorgenomen zienswijze op de samenwerkingsafspraken voor de Metropoolregio Amsterdam;
2. Het voorgenomen besluit over de zienswijze op de samenwerkingsafspraken voor de Metropoolregio Amsterdam voor te
leggen aan de commissie Middelen om haar zienswijzen kenbaar te maken ( B-stuk).

Samenvatting

Het college geeft zijn zienswijze op de samenwerkingsafspraken voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA). In 2019 is een
evaluatie naar het functioneren en de resultaten van de MRA uitgevoerd. De Regiegroep van de MRA is met de opvolging
van de aanbevelingen die daaruit voortkwamen aan de slag gegaan. Een Transitiecommissie uit de Regiegroep heeft -
gehoord de wensen en opvattingen van de deelnemers- een voorstel opgesteld voor nieuwe samenwerkingsafspraken.
Deze voorstellen legt de commissie nu voor aan de deelnemers om hun zienswijze te vernemen.

Portefeuillehouder A.C. Nienhuis Publicatieniveau Actief Openbaar



Vaststelling aanbestedingsleidraad en programma's van eisen Wet inburgering

Besluit B&W

1. De leidraad Europese openbare aanbesteding Inburgering en het programma van eisen brugklas en de leerroutes (B1-
route, onderwijsroute en Z-route) vast te stellen.

2. Op grond van artikel 55, eerste lid, van de Gemeentewet en artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en g, van de Wet
openbaarheid van bestuur (bescherming economische en financiële belangen van de gemeente en voorkomen
onevenredige bevoordeling van derden) geheimhouding op te leggen op de onder 1 genoemde documenten tot het
moment waarop de stukken worden gepubliceerd. De geheimhouding wordt daarna als opgeheven beschouwd.

3. Het besluit ter kennisname te brengen van de commissie Samenleving ( C-stuk).

Samenvatting

Vaststelling van de aanbestedingsleidraad en de programma’s van eisen brugklas en leerroutes. Na het intrekken van de
aanbesteding in mei jl. is er een nieuwe leidraad. Ook de programma’s van eisen zijn aangepast.

Portefeuillehouder J.F. Struijf Publicatieniveau Actief Openbaar

Deze besluitenlijst is vastgesteld.
Burgemeester en wethouders van

Heemstede,
De secretaris, De burgemeester,


