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Status aangenomen en openstaande moties 
 

21-12-2022 Warme kamers voor alle Heemstedenaren S.A. Meerhoff 

Besluit Verzoekt het college: 
• Gemeenschapsgebouwen nadrukkelijk open te stellen als Warme Kamers 

voor alle Heemstedenaren; 

• Om ook partner organisaties hierbij te betrekken, zoals bijvoorbeeld de 

Luifel, zodat zij ook kunnen dienen als warme kamer.  
• Via communicatiekanalen van de gemeente de locaties van alle Warme 

Kamers in Heemstede actief onder de aandacht te brengen 

Uitvoering We bieden warme kamers aan, maar met een variatie van het Leger des 

Heils. Via een collegebericht wordt de raad geïnformeerd over de exacte wijze 

waarop uitvoering wordt gegeven aan deze motie. Vanwege de urgentie van 

de motie wordt het op deze wijze afgedaan. 

Planning Januari 2023 

 

24-11-2022 Er zit muziek in het postkantoor A.M.C.E. Stam 

Warme  Verzoekt het college: 
Te onderzoeken of, wanneer en onder welke voorwaarden het postkantoor 

ingezet kan worden voor kunst, cultuur of ander maatschappelijk nut, en de 

grond en het pand van De Luifel een andere invulling kunnen krijgen.  

Uitvoering We wachten eerst de discussie met de ontwikkelaar van het Postkantoor af. 

Op zijn vroegst volgend jaar wordt naar de vernieuwde invulling van de Luifel 

kijken.  

Planning 2024 

 

04-11-2022 WCP30 efficiënt en effectief A.M.C.E. Stam 

Besluit Verzoekt het college: 
- De uitvoering van het WCP 30 plan integraal te toetsen op praktische, 

juridische en technische mogelijkheden om tot een materieel 

goedkopere uitvoering te kunnen komen;  
- Daarbij desgewenst brede, externe expertise te betrekken (CROW, 

fietsersbond, andere gemeenten, enz.);  
- Door zoveel mogelijk te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en 

alternatieve uitvoeringen, bij de Kadernota 2024 in 2023 mogelijke 

aanpassingen voor te stellen voor uitvoeringsbesparingen; 
- Daarbij ook een doorkijk te bieden voor dekking van deel 2 van het 

WCP. 

Uitvoering Een eerste doorkijk wordt gegeven op o.a. de tweede tranche WCP, met ook 

de omvang van de mogelijke aanpassingen/verkeersmaatregelen. 

Kostenraming en dekking voor de tweede tranche WCP. In Q1/Q2 wordt een 

technische sessie ingepland. 

Planning Q2 - 2023 
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04-11-2022 Maak de begroting controleerbaar S.A. de Wit-van 

der Linden 

Besluit Draagt het college op: 
- Bij de financiële stukken van de gemeente die bestemd zijn voor de 

Raad en voor de inwoners van Heemstede met ingang van 1 januari 

2023 geen vermelding meer te maken van min-tekens, maar bij de 
onderscheiden programma’s inzicht te geven in de lasten en de baten 

op taakveldniveau;  
- Vervolgens op taakveldniveau bij afwijking groter dan 25.000 euro 

deze afwijking nader toe te lichten, e.e.a. zoals in de nieuwe financiële 

verordening in de Raad van 29/9/2022 is vastgesteld;  
- Eveneens de bedragen behorend bij de taakveldniveaus van het 

voorafgaande jaar en van de jaren erop volgend op te nemen;  
- In de digitale versie zoveel mogelijk posten te voorzien van hyperlinks 

naar documenten met informatie betreffende het beleid en 

besluitvorming over de taakvelden en de posten 
Uitvoering In januari 2023 vindt er een gesprek plaats met de commissie middelen over 

de rol en taak van de raad in relatie tot de P&C documenten. Daarna wordt 

bepaald hoe en of verder wordt omgegaan met deze motie. 

Planning Q2 - 2023 

 

04-11-2022 Zoek de (OV) verbinding A.M.C.E. Stam 

Besluit Verzoekt het college: 
- Op korte termijn in overleg te treden met Provincie NH, gemeente 

Haarlem en andere relevante partijen over de mogelijkheden Heemstede 

te verbinden met de geplande OV-Hub in Haarlem-Zuid;  
- Te voorkomen dat we de mogelijkheden van uitbreiding van de OV-

mobiliteit en aansluiting op de OV-hub in Haarlem-Zuid belemmeren door 

reeds genomen beslissingen over weginrichting;  
- De raad te informeren over deze (of andere) mogelijke OV-verbinding(en) 

en wat er voor nodig is om die te realiseren voordat definitieve 

herinrichting van straten plaatsvindt.  
- In en met de GR Bereikbaarheid in kaart te brengen hoe een 

hoogwaardige verbinding met de Hub Nieuw-Zuid tot stand kan komen 

alvorens de extra door Haarlem voor de Hub gevraagde GR fondsen goed 
te keuren. 

Uitvoering Uitgezocht wordt of de (extra) kosten zijn toegekend na akkoord van ¾ van 

de leden van de GR met de bijdrage(n) conform het jaarplan/begroting 

vastgesteld door de raden en conform het afwegingskader cofinanciering GR 

Bereikbaarheid dat op 14 juli 2022 door de stuurgroep is vastgesteld. De 

impact van het WCP op de OV-verbindingen (meer dan alleen naar de OV-hub 

Haarlem-Zuid) wordt nader onderzocht.  

Planning Q1 beoordeling kosten en Q2 impact WCP op het OV. 
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29-09-2022 Laadkabels? In de goot ermee! A.H.A. Grummel 

Besluit Verzoekt het college: 
1. De inzetbaarheid van de Kabelgoottegel te onderzoeken, alsmede 

de mogelijkheden tot subsidiering van de aankoop en het plaatsen 
van deze ‘Kabelgoottegel’, eventueel door middel van een pilot 

2. Bij een positief advies deze subsidie te bekostigen uit de 
bestemmingsreserve Klimaat 

3. De raad in Q1 de uitkomst van dit onderzoek te presenteren 
Uitvoering Deze motie wordt meegenomen in de evaluatie van de ‘Visie Publieke 

Laadinfrastructuur Heemstede’ 

Planning Q2 2023 

 

07-07-2022 Heemstede Vuurwerkvrij S.A. de Wit-van 

der Linden 

Besluit De raad roept het college op om: 

1. De Raadsvergadering in 2022 een voorstel aan te bieden ten behoeve van 

een zodanige wijziging van de APV dat een verbod van kracht wordt op 

het afsteken van alle consumentenvuurwerk dat valt onder de categorie 

F2, m.u.v. georganiseerd en vergund vuurwerk, met ingang van de 

jaarwisseling 2022/2023;  

2. Bij de Heemsteedse bevolking ideeën op te halen voor een alternatieve 

inrichting van de jaarwisseling.  

3. De Raad uiterlijk september 2022 een voorstel of discussiestuk aan te 

bieden ter bespreking van de randvoorwaarden voor de alternatieve 

inrichting van de jaarwisseling en de rol van de Heemsteedse bevolking 

hierbij, en hierin inzichtelijk te maken welk tijdpad moet worden 

doorlopen en wat de (structurele) financiële consequenties zijn.  

Uitvoering 1. De APV is aangepast 

2. In 2023 wordt de samenspraak in de vorm van een rondetafelgesprek 

georganiseerd.  

3. In 2023 wordt de samenspraak in de vorm van een rondetafelgesprek 

georganiseerd.  

Planning 1. In Q1 vragen we de kaders aan de raad.  

2. In Q2 leveren we de brede inventarisatie 

3. In Q3 kan de raad vervolgens het rondetafelgesprek organiseren en 

daarna een besluit nemen. 

 

07-07-2022 Communicatie over afvalinzameling A.H.A. Grummel 

Besluit De raad roept het college op om: 

Er zorg voor te dragen dat de oppositie haar inbreng kan hebben bij de vorm 

en de inhoud van de communicatie met de inwoners betreffende de 

afvalinzameling. 

Uitvoering Deze motie wordt meegenomen in het proces om te komen tot nieuw 

afvalbeleid. 

Planning • Q1-2023: Technische sessie & kennisbezoek aan Meerlanden 

• Q2-2023: Voorbereiding op nieuw beleid en vormen navragen bij inwoners 

• Q4-2023: Besluit nieuw beleid 

• Q4-2023: start implementatie en uitrol.  
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07-07-2022 Menstruatiearmoede S.A. Meerhoff 

Besluit Roept het college op: 
- Met voorstellen te komen hoe menstruatiearmoede in de gemeente 

aan te pakken; 
- De raad hierover in Q1 2023 te informeren, inclusief eventuele 

financiële implicaties.  
Uitvoering We hebben de mogelijkheden onderzocht voor het gratis verstrekken van 

menstruatiemiddelen in de wijk en op school. De uitkomst (2 locaties) 

presenteren we in februari in de commissie. 

Planning Q1 2023 

 

04-11-2021 Auto te gast in Heemstede betekent voorrang voor 

fietsers en voetgangers 

A.M.C.E. Stam 

Besluit Roept het college op: 
1. De verkeersintensiteit en doorstroming op de Raadhuisstraat en 

Binnenweg te inventariseren 
2. Te onderzoeken op welke wijze de fietsveiligheid op de Raadhuisstraat 

en Binnenweg kan worden vergroot en hierbij alternatieve 
inrichtingsmaatregelen te verkennen. 

3. De raad uiterlijk medio september 2022 over de bevindingen uit het 
onderzoek, de voorgestelde maatregelen en de kosten daarvan te 
informeren 

Uitvoering Om de situatie voor langzaam verkeer op de Raadhuisstraat en Binnenweg te 

verbeteren, is een onderzoek uitgevoerd door een verkeerskundig bureau. 

Uitkomsten onderzoek en voorstel voor de te nemen inrichtingsmaatregelen 

wordt voorgelegd aan de raad.  

Planning Maart 2023  

 

  



-5- 

 

04-11-2021 Brei in, breidt uit A.H.A. Grummel/ 

A.M.C.E. Stam 

Besluit Verzoekt het college: 
- Te streven naar het reserveren van gemeentelijke en educatieve 

vastgoed locaties behorende tot het IHP voor bij voorkeur de 
bovengenoemde groepen. 

- Te onderzoeken welke andere mogelijkheden er nog zijn om 
woningbouw te realiseren. 

- Te onderzoeken hoe woningsplitsing van grote woningen of villa’s in 
meerdere zelfstandige appartementen gestimuleerd kan worden, en 
hiervoor duidelijke kaders vast te stellen. 

- In de Woonvisie een toekomstbeeld m.b.t tot huisvesting van ouderen, 
jongeren, statushouders en cliënten beschermd wonen op te nemen. 

Uitvoering 1. Wanneer de onderwijsfunctie van een school vervalt en daardoor het 

eigendom van het gebouw of de locatie is overgegaan naar de gemeente 

kijken wij of de locatie gebruikt kan worden voor specifieke doelgroepen. 

Hierbij wel de kanttekening dat er ook wordt gekeken of de locatie niet 

nodig is voor andere doeleinden, zoals voor de kinderopvang. Veel zal dit 

niet opleveren. Heemstede kent 12 scholen en er is geen aanleiding aan 

te nemen dat er scholen zullen verdwijnen. 

2. Voor de woondiscussie en de daarop volgende woonvisie wordt onderzocht 

wat de mogelijkheden zijn om woningbouw te realiseren. 

¾. De woonvisie geeft een breed toekomstbeeld weer. Onderwerpen als 

woningsplitsing en de keuze voor doelgroepen worden hierin verder 

uitgewerkt.  

Planning 1. Dit is pas aan de orde wanneer er een IHP-locatie vrijkomt.  

2. De planning is gekoppeld aan het traject van de Woonvisie. De 80% 

versie komt in februari in de commissie. De definitieve vaststelling volgt in 

mei 2023. 

3. De gemeente faciliteert al bij splitsing en heeft ook kaders. Deze kaders 

staan onveranderd in de Huisvestingsverordening.  

 

04-11-2021 Oh denneboom S.A. de Wit-van 

der Linden 

Besluit Roept het college op om: 
- De kerstbomenverbranding in 2021 door te laten gaan; 
- Een inventarisatie te maken van alternatieven voor de 

kerstboomverbranding en naar aanleiding daarvan samenspraak te 
organiseren zodat de raad een besluit kan nemen. 

Uitvoering Besloten is de kerstboomverbranding 2022 met 500 bomen door te laten 

gaan. Evenals het ‘feest’ voor de jeugd eromheen. 

Begin 2023 vragen we aan de raad het kader waarbinnen het alternatief voor 

de kerstboomverbranding moet gaan vallen. Daarna volgt een brede 

inventarisatie van de alternatieven voor de kerstboomverbranding. Dan kan 

de raad in gesprek met de inwoners in de vorm van een rondetafelgesprek.  

Planning • In Q1 vragen we de kaders aan de raad.  

• In Q2 leveren we de brede inventarisatie 

• In Q3 kan de raad vervolgens een rondetafelgesprek organiseren en 

daarna een besluit nemen.  
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04-11-2021 Parkeer de norm A.M.C.E. Stam 

Besluit Roept het college op: 
- Een onderzoek te doen naar het herzien van de nota parkeernormen en 

een stappenplan toe te voegen waarmee gemotiveerd afgeweken kan 
worden van de parkeernormen. Het onderzoek heeft betrekking op de 
ervaringen van het werken met een stappenplan bij andere gemeenten; 

- Het onderzoek voor het zomerreces van 2022 aan te bieden aan de 
gemeenteraad; 

- Het benodigde onderzoeksbudget daarvoor a € 15.000 te financieren uit 
het overschot (€ 1.959.000 volgens de eerste begrotingswijziging) van 
2022. 

Uitvoering De startnotitie ‘Parkeren’ waarin de aanpak om te komen tot het nieuwe 

parkeerbeleid, is in de commissie van januari 2022 besproken. In vervolg 

hierop wordt een parkeervisie aan de raad ter vaststelling voorgelegd. Na 

vaststelling van de parkeervisie wordt het parkeerbeleid opgesteld en ter 

vaststelling aangeboden aan de raad. Een onderdeel van het parkeerbeleid 

zijn o.a. de parkeernormen en parkeertarieven. 

Planning • Q3-2023 Vaststellen parkeervisie 

• Q4-2023 Vaststellen parkeerbeleid 

 

25-03-2021 Minder afval A.H.A. Grummel 

Besluit Roept het college op: 
7. Een verkenning te maken van de mogelijkheden om het ophalen van 

restafval flexibeler te maken door onze inwoners, bijvoorbeeld door 
ze de keuze te geven tussen een 240 liter container, te legen eens 
per 2 weken of eens per 4 weken, met een differentiatie in de 
tarieven die recht doet aan het principe dat afval scheiden loont 
voor onze inwoners. Onderdeel daarvan is dat in die wijken waar als 
omgekeerd inzamelen is ingevoerd het laagste tarief betalen. 

8. Als de coronamaatregelen versoepeld worden en de gemeente weer 
de wijken in kan, een TOP-3 van wijken aan te wijzen waar in 2022 
samen met bewoners, scholen en maatschappelijke organisaties 
gestart kan worden met de invoering van een duurzaam afvalbeleid 
door omgekeerd inzamelen of PMD inzamelen met een derde 
rolemmer. Inzet is een snelle, substantiële reductie van het restafval 
in combinatie met een toename van het ingezamelde GFT, 
paper/karton, glas en PMD met goede kwaliteit om recycling 
mogelijk te maken. 

Uitvoering Punt 1 t/m 6 zijn afgehandeld in juni 2021. De rest van deze motie wordt 

meegenomen in het proces om te komen tot nieuw afvalbeleid. 

Planning • Q1-2023: Technische sessie & kennisbezoek aan Meerlanden 

• Q2-2023: Voorbereiding op nieuw beleid en vormen navragen bij inwoners 

• Q4-2023: Besluit nieuw beleid 

• Q4-2023: start implementatie en uitrol. 
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06-11-2020 Burgeramendement A.H.A. Grummel 

Besluit Roept het college op: 
- Voor te stellen op welke termijn een aangepaste verordening 

‘Burgerinitiatief en -amendement’ ingevoerd zou kunnen worden. 
- Te onderzoeken of, en onder welke voorwaarden, zo een aangepaste 

verordening ‘Burgerinitiatief en -amendement’ succesvol kan zijn. 
- 2 jaar na mogelijke invoering de ervaringen te evalueren.  

Uitvoering Deze motie wordt meegenomen bij hernieuwing participatiebeleid tot beleid 

‘versterking lokale democratie’ 

Planning Q2 2023  

 

27-06-2019 Parkeer de verhoging S.A. de Wit-van 

der Linden 

Besluit Roept het college op: 
- De voorgestelde verhoging van de parkeertarieven uit te stellen tot na 

afronding van de voorgenomen discussie over het parkeerbeleid, 
waarbij ook eventuele alternatieve baten onderzocht en overwogen 
worden. 

- Te streven deze discussie en onderzoek af te ronden voor eind 2019. 
Uitvoering De startnotitie ‘Parkeren’ waarin de aanpak om te komen tot het nieuwe 

parkeerbeleid, is in de commissie van januari 2022 besproken. In vervolg 

hierop wordt een parkeervisie aan de raad ter vaststelling voorgelegd. Na 

vaststelling van de parkeervisie wordt het parkeerbeleid opgesteld en ter 

vaststelling aangeboden aan de raad. Een onderdeel van het parkeerbeleid 

zijn o.a. de parkeernormen en parkeertarieven.  

Planning • Q3-2023 Vaststellen parkeervisie 

• Q4-2023 Vaststellen parkeerbeleid 
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