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ONDERWERP
Ontwerp Jaarverslag Veiligheidsregio Kennemerland 2018 en Ontwerp Programmabegroting
2020-2023
SAMENVATTING
De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) verzoekt de gemeenteraad om een zienswijze met
betrekking tot het Ontwerp Jaarverslag 2018 en de Ontwerp Programmabegroting 20202023.
JURIDISCH EN BELEIDSKADER
Gemeenschappelijke Regeling VRK
Wet op de Veiligheidsregio’s
BESLUIT B&W
1. De raad voor te stellen de volgende zienswijze te geven inzake het jaarverslag en
programmabegroting van de Veiligheidsregio Kennemerland:
Zie bijlage 716317 Concept zienswijze Ontwerp Jaarverslag VRK 2018 en Ontwerp
Programmabegroting VRK 2020-2023;
2. De raad voor te stellen het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland
overeenkomstig te berichten;
3. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Samenleving om advies te geven aan de
Raad (A-stuk).
BESLUIT RAAD
De raad van de gemeente Heemstede;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2019
besluit:
1. De volgende zienswijze te geven inzake het jaarverslag en programmabegroting van de
Veiligheidsregio Kennemerland:
Zie bijlage 716317 Concept zienswijze Ontwerp Jaarverslag VRK 2018 en Ontwerp
Programmabegroting VRK 2020-2023;
2. Het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland overeenkomstig te berichten.
De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,
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Raadsbesluit
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AANLEIDING EN MOTIVERING
De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) verzoekt de gemeenteraad om een zienswijze met
betrekking tot het Ontwerp Jaarverslag 2018 en de Ontwerp Programmabegroting 20202023.
Jaarverslag 2018
Het Algemeen Bestuur van de VRK betrekt de zienswijze van de negen gemeenteraden bij
het te nemen besluit op 8 juli 2019 over de vaststelling van het verslag en de begroting. Het
boekjaar 2018 sluit af met een positief saldo van € 1.334.506.
Programmabegroting 2020
De Programmabegroting 2020 is sluitend en kent een positief meerjarenperspectief.
Nominale ontwikkelingen en de groei van het aantal inwoners leidt tot een toename van de
gemeentelijke bijdrage in de regio van € 1.300.000.
BIJLAGEN
 kenmerk: 715829 onderwerp: Ontwerpjaarverslag en Programmabegroting
 kenmerk: 715830 onderwerp: Ontwerpjaarverslag 2018
 kenmerk: 715863 onderwerp: Ontwerp Programmabegroting 2020 – 2023
 kenmerk: 716317 onderwerp: Concept zienswijze Ontwerp Jaarverslag VRK 2018
en Ontwerp Programmabegroting VRK 2020-2023
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Geacht college, geachte raad,
Hierbij bieden wij u, conform de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio
Kennemerland, de volgende stukken aan voor een zienswijze:
• het ontwerpjaarverslag VRK 2018
• de ontwerpprogrammabegroting 2020-2023
Het Algemeen Bestuur betrekt de zienswijze van de negen gemeenteraden binnen de
Veiligheidsregio Kennemerland bij het nemen van een besluit op 8 juli 2018 over de
vaststelling van deze stukken.
Een - op een breder publiek gericht - digitaal jaarverslag van de VRK is te vinden op
www.vrk.nl.(https://iaarverslag.vrk.nl/2018/1.

1. Jaarverslag 2018
Resultaat
Het boekjaar 2018 sluit met een positief saldo van € 1.334.506 ten opzichte van de
begroting. Hierin is een bedrag van € 500.000 begrepen dat door het Ministerie van
J&V is verstrekt als eenmalige bijdrage in verband met de realisatie van de
gezamenlijke meldkamer Noord-Holland.
De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven voor zowel de
rechtmatigheid als de getrouwheid. Daarbij heeft de accountant zijn tevredenheid
uitgesproken over de wijze waarop de organisatie optrekt met de accountant op het
gebied van de controle en de verdere voortuitgang die is geboekt met het inrichten
van de bedrijfsvoering.

Toelichting verschillen
In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over alle resultaten en worden de
afwijkingen, die over alle programma’s liggen verspreid, verklaard. Een
totaaloverzicht is te vinden in paragraaf 5.2. Een nadere analyse van het jaarresultaat
leert dat het merendeel van de afwijkingen incidenteel van aard is.
Brandweer Kennemerland en GGD Kennemerland maken deel uit van de Veiligheidsregio Kennemerland. De Veiligheidsregio Kennemerland omvat de gemeenten
Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.
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Gezien het feit dat incidentele voordelen zich ook in eerdere jaren hebben
voorgedaan, wordt wel geconcludeerd dat er enige financiële ruimte is, die kan
worden benut om als organisatie zelf te voorzien in de financiering van noodzakelijk
nieuw en versterkt beleid. In het kader van de programmabegroting 2020 wordt dit
nader toegelicht.

Bestemming resultaat
Het Dagelijks Bestuur is voornemens het Algemeen Bestuur in juli het volgende
voorstel te doen over de bestemming van het resultaat:
1. Ten behoeve van uitgaven in het kader van achterblijvende frictiekosten
meldkamer, een bestemmingsreserve in te stellen ad € 500.000;
2. Een bedrag van € 200.000 op te nemen in een voorziening voor de
besparingsopdracht meldkamer;
3. In het kader van duurzaamheid een bestemmingsreserve in te stellen ad
€ 500.000;
4. Het resterend voordelig jaarresultaat ad € 146.506 toe te voegen aan de algemene
reserve;
Ad 1 en 2, reserves in relatie tot de meldkamer
Tegenover de eerste twee reserves staan onvermijdelijke kosten in het kader van de
samenvoeging van de meldkamer in de eenheid Noord-Holland. Voeding vindt plaats
uit twee specifieke resultaten uit 2018, te weten:
1. een bijdrage van € 500.000 van het Ministerie van J&V als eenmalige bijdrage in
de achterblijvende kosten van de VRK in verband met de realisatie van de
gezamenlijke meldkamer Noord-Holland (‘frictiekosten’), en
2. besparingen ad ruim € 200.000 die in 2018 in de meldkamer zijn gerealiseerd
vooruitlopend op de samenvoeging.
Ad 3, bestemmingsreserve duurzaamheid
De vorming van deze reserve is een uitzondering op de regel dat de VRK positieve
rekeningresultaten laat terugvloeien naar de gemeenten wanneer de reserves op het
voldoende niveau zijn. Daar is de laatste vier jaar ook steeds invulling aan gegeven,
de volgende bedragen zijn aan de gemeenten teruggestort:
€ 1.316.000
2017
2016
€442.071
€ 575.402
2015
€ 1.277.000
2014
De voorgestelde bestemmingsreserve voor duurzaamheid komt voor uit een
maatschappelijke noodzakelijkheid, hoewel er ook concrete wettelijke verplichtingen
zijn te noemen waaraan de VRK heeft te voldoen. De gebouwen van de VRK zijn
veelal behoorlijk verouderd. De VRK zal de nodige inspanningen moeten verrichten
om te voldoen aan de eis dat per 1 januari 2023 elk kantoor groter dan 100 m2
minimaal energielabel C dient te hebben.
Ook op andere vlakken hebben het Rijk en ook de gemeenten in de regio op het vlak
van duurzaamheid ambities vastgelegd. De VRK als gemeenschappelijke regeling
loopt hierop op dit moment achter; in zijn algemeenheid is duurzaamheid nog geen
herkenbare basis voor de koers en het (financiële) doen en laten van de organisatie.
De VRK wil hierin een koerswijziging laten zien. Dat is niet alleen een kwestie van
moeten, de medewerkers van de organisatie willen ook deel uitmaken van een
organisatie die bijdraagt aan een duurzame regio.
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Er is een startnotitie gereed waarin - gebaseerd op de koers van de regiogemeenten voor de VRK wenselijke maatregelen worden genoemd op het gebied van
duurzaamheid.
In de periode 2019-2023 zullen kosten gemaakt moeten worden om de omslag naar
een meer duurzame organisatie te maken. De VRK moet investeren in de startpositie
(kennis, bewustwording, planvorming) en de noodzakelijke transitiekosten moeten
worden gemaakt. Voorgesteld wordt om daartoe een bestemmingsreserve van
€ 500.000 te creëren. Het algemeen bestuur zal toestemming moeten geven voor de
nadere uitwerking van de plannen, waarna uitgaven uit deze bestemming mogelijk
zijn. Wanneer er uiterlijk 1 januari 2021 niet tot geaccordeerde bestedings
voorstellen is gekomen, leidt dit tot vrijval van deze reserve.
Besteding van de bestemmingsreserve duurzaamheid omvat in ieder geval:
• Onderzoek naar en uitvoering van maatregelen om tijdig (minimaal) het C
label voor de kantoorgebouwen te behalen
• Verdere plannen van aanpak voor de daarvoor noodzakelijke maatregelen,
waaronder aanbrengen van isolatie en invulling van duurzame
energievormen, zoals zonnepanelen op het platte dak van de Zijlweg
• Duurzame vervoersconcepten (waterstof, uitbreiding aantal elektrische
auto’s)
• Plannen van aanpak/introductie van duurzame bedrijfsvoering, waaronder
afvalscheiding, en andere duurzame initiatieven op de diverse locaties.
Aangezien een reserve eenmalige middelen betreft, kunnen hieruit overigens niet
alle investeringen worden bekostigd, die nodig zullen zijn om de verouderde
gebouwen van de VRK op peil te krijgen
Op termijn zal een aantal te nemen maatregelen een positieve invloed hebben op de
meerjarenbegroting, door afname van de energiekosten.
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Ad 4. Toevoeging aan de algemene reserve
Bovenstaande voorstellen leiden uiteindelijk tot het volgende beeld.
Voordelig resultaat 2018

1.346.506

Instellen bestemmingsreserve Frictiekosten meldkamer

-500.000

Instellen bestemmingsreserve Duurzaamheid

-500.000

Te reserveren nog te betalen kosten besparingsopdracht meldkamer

-200.000

Resultaat te bestemmen

146.506

In het reservebeleid is vastgelegd dat, op het moment dat de reservepositie van de
VRK boven, dan wel onder de afgesproken bandbreedte van € 250.000 uitkomt, het
bovenmatige terugvloeit naar de gemeente, dan wel aangevuld zal worden door de
gemeenten. Het financiële effect, na verwerking van het jaarresultaat en
bestemmingen, op de reservepositie is als volgt:
Gekwantificeerde risico’s
ratio 0,7
corrigeren voor onvoorzien
Benodigde reservepositie
Stand reserves per 31-12-2018
Toevoegi ng voorde 1 ig resu Itaat 2018
Instellen bestemmingsreserve eenmalige uitkering uitwerkingskader LMO
Instellen bestemmingsreserve duurzaamheid
Te reserveren nog te betalen kosten besparingsopdracht meldkamer
Stand reserves na resultaatbestemming
Verschil ten opzichte benodigde reserve

3.320.000
2.324.000
-496.000
1.828.000
1.979.000
1.346.506
-500.000
-500.000
-200.000
2.125.506
297.506

Confonn het beleid zou een kleine teruggave van middelen plaats moeten vinden.
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld daarvan af te zien, mede omdat de hoogte
van de gekwantificeerde risico’s snel kan wijzigen door de vele ontwikkelingen die
op de VRK afkomen.

2, Programmabegroting 2020-2023
Er ligt een sluitende meerjarenbegroting 2020 met een positief meerjarenperspectief
voor. Conform de afspraken leiden de nominale ontwikkelingen (ad € 1.240.000) en
het feit dat de regio is gegroeid met 3168 inwoners (ad € 60.000) tot een toename van
de gemeentelijke bijdrage. Met elkaar leidt dit tot een stijging van de gemeentelijke
bijdrage in de regio met € 1.300.000.
Het is gelukt alle autonome ontwikkelingen en ook de oplossing van een aantal
knelpunten in de organisatie structureel te dekken binnen de bestaande financiële
kaders, door het stellen van prioriteiten, zaken nog slimmer te organiseren en zoals
altijd scherp te zijn op efficiency. Met alle ontwikkelingen is in 2020 € 960.000 aan
uitgaven gemoeid, vanaf 2022 gaat het om € 1.125.000. De begroting voldoet
daarmee aan de eisen over een transparantie afweging van 'nieuw voor oud’. Op
pagina 41 en 42 van de programmabegroting wordt een en ander nader toegelicht.
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Niet in de begroting verwerkt
Niet alle ontwikkelingen en knelpunten hebben geleid tot een aanpassing van de
begrotingskaders. De begroting geeft ook informatie over ontwikkelingen die in een
later stadium een financieel effect kunnen hebben. Hieronder worden twee van
dergelijke ontwikkelingen specifiek genoemd.

Effect besluitvorming bluswater op begroting
Er is een investering in twee watertankwagens verwerkt in de programmabegroting
2020, deze waren nodig ter vervanging van bestaande waterwagens. Besluitvorming
in de colleges kan ertoe leiden dat de VRK over gaat tot aanschaf van totaal acht
watertankwagens. Dit aantal is inclusief de bovengenoemde twee. Op het moment
dat de gemeentelijke besluitvorming rond bluswater is afgerond en een regionale
oplossing tot uitvoering komt, zal de begroting daarop worden aangepast. Op dat
moment zullen nog zes watertankwagens extra in de begroting worden verwerkt.
Omgevingswet
De invoering van de Omgevingswet betekent dat de VRK vanuit een ander
vertrekpunt de adviesrol met betrekking tot gezondheid en veiligheid zal moeten
invullen. Het is nog onduidelijk wat de Omgevingswet betekent voor de taakopdracht
voor de VRK, de noodzakelijke kwaliteitseisen die hieruit voortvloeien en de
capaciteit die hier mogelijk voor nodig is. Als daar meer beeld over bestaat, kan er
nog een aanvullend voorstel volgen.
Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage
2020

2021

2022

2023

16.180
-522
-80
15.578
1.118
60
142
60

16.180
-522
-80
15.578

16.180
-522
-80
15.578

400

16.180
-522
-80
15.578
1.118
60
142
60
52
400

1.118
60
142
60
52
400

1.118
60
142
60
52
400

17.358

17.410

17.410

17.410

33.581

33.581

33.581

33.581

-400
33.181
50.539

-400
33.181
50.591

-400
33.181
50.591

-400
33.181
50.591

% stijging
t.o.v. PB 2019

Inwonerbijdrage

Progra mma begroti ng 2019
DDJGZ ni et te i ndexeren
Statushouders 2018 en 2019
Programmabegroting 2019
Loon en prijsindexering2020
Toename aantal inwoners
1 ndexeri ng versterki ngsgelden
Zorg- en Veiligheids huis
1 nvesteri ng Watertankwagens
Verschuiving bijdrage in kader van efficiencymaatregel
brandweer*
Programmabegroting 2020

11,4%

Bestuursafspraken

Progra mma begroti ng 2019
Verschuiving bijdrage in kader van efficiencymaatregel
brandweer*
Progra mma begroti ng 2020
Totaal gemeentelijk bijdrage

2,8%

cf. afspraken programmabegroting 2016 verhouding inwonerbijdrage/bestuursafspraak Brandweer
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3 Zienswijze voor 11 juni 2019
Wij stellen hierbij uw gemeenteraad in de gelegenheid een zienswijze te geven over
• de ontwerp-programmabegroting 2020-2023, inclusief de effecten voor 2019
• het ontwerp-jaarverslag VRK 2018 en de bestemming van het resultaat.
De zienswijzetermijn is in de gemeenschappelijke regeling gesteld op twee maanden
na toezending van de stukken, zijnde 11 juni.
Het Algemeen Bestuur vergadert op 8 juli over de jaarstukken. Daarbij wordt uw
zienswijze betrokken.
Daar waar behoefte bestaat aan ondersteuning van de directie van de VRK bij het
beantwoorden van technische vragen die in uw eigen gemeente niet beantwoord
kunnen worden, staat de directie van de VRK uw gemeente uiteraard van harte bij.

Hoogachtend,
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Gemeente Heemstede
Postbus 352
2100 AJ Heemstede

Heemstede, 28 juni 2019

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland
Postbus 5514
2000 GM HAARLEM

Onderwerp: zienswijze Gemeenteraad Heemstede op ontwerp jaarverslag 2018 en ontwerp
programmabegroting 2020-2023

Geacht bestuur,
Op 27 juni 2019 heeft de Gemeenteraad van Heemstede kennis genomen van uw ontwerp jaarverslag
2018 en ontwerp programmabegroting 2020-2023. De Raad dankt het Bestuur voor de overzichtelijke
en inzichtelijke ontwerpstukken. Qua opzet ontwikkelen deze zich in de goede richting, opdat de bij de
VRK aangesloten Raden steeds beter in staat worden gesteld hun rol te vervullen.
De Raad heeft over deze stukken in de Commissie Samenleving van 11 juni 2019 beraadslaagd en in
de Raad van 27 juni 2019 haar zienswijze vastgesteld, die hierbij wordt aangeboden aan het
Algemeen bestuur.
De Raad van Heemstede geeft t.a.v. het ontwerp jaarverslag 2018 en de ontwerp
programmabegroting 2020-2023 van de gemeenschappelijke regeling VRK het volgende mee.
Jaarverslag
Het is verheugend te constateren dat de VRK in 2018 in is geslaagd vrijwel al haar ambities te
realiseren en dat het jaarverslag een overschot laat zien, hoewel deze deels veroorzaakt lijkt doordat
enkele voorgenomen activiteiten in 2018 niet (geheel) zijn afgerond. Gelet op de gegeven toelichting
is dat begrijpelijk.
De Raad kan zich verenigen met het voorstel over de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2018
door het instellen van bestemmingsreserves achterblijvende frictiekosten meldkamer (€ 500.000) en
nog te betalen kosten besparingsopdracht meldkamer (€ 200.000).
Goed dat ook binnen de VRK de ambitie bestaat tot verduurzaming. T.a.v. duurzaamheid gaat de
Raad er van uit dat – voorafgaand aan daadwerkelijke uitgaven uit deze bestemmingsreserve – eerst
een gedegen plan wordt vastgesteld in het Algemeen Bestuur. De Raad gaat er van uit dat het op te
stellen plan betrekking heeft op (uitsluitend) wettelijk verplichte duurzaamheidsmaatregelen en de
kosten hiervoor – voor zover deze het bedrag van de bestemmingsreserve overschrijden – mee te
nemen in de programmabegroting 2021 e.v. De gezamenlijke opgave – van overheid, bedrijven en
inwoners – tot verduurzaming en klimaatbestendigheid is fors. De beoogde ambities binnen de VRK
zouden dan ook onderscheiden moeten worden in wettelijke en niet-wettelijke en qua omvang en
tempo aan moeten sluiten bij het niveau dat in de aangesloten gemeenten realiseerbaar blijkt. Want
ook op dit thema worden gemeenten tot keuzes (ambitie en temporisering) gedwongen. Teneinde
deze afweging goed te kunnen maken, is een concreet plan voorwaardelijk.
De Raad wil echter niet afzien van de teruggave van het verschil ten opzichte van de reserves ad
€ 297.506. In het op 17 februari 2017 vastgestelde herijkte reservebeleid is een ratio van 0,7
afgesproken. Deze norm is overigens in de ontwerp begroting ook toegepast. Door af te zien van de
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teruggave wordt deze ratio eenmalig verhoogd tot 0,79. De Raad zou daarom graag zien dat het
Algemeen Bestuur besluit het bedrag van € 297.506 naar rato van de gemeentelijke bijdragen terug te
betalen aan de deelnemende gemeenten.
Programmabegroting
Nieuwe tijden vragen om nieuwe investeringen. De aangeboden ontwerp programmabegroting geeft
er blijk van te beseffen dat deze omstandigheden vragen om toepassing van het adagium ‘oud voor
nieuw’. Voor nieuwe ambities is binnen het budget dekking gezocht. Als zienswijze op hoofdlijnen zou
de Raad graag zien dat de begroting in zijn geheel (ook voor de kosten die nog niet geconcretiseerd
zijn) meerjarig sluitend is zonder verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Bovendien dient batig
saldo – wederom verwijzend naar het herijkte reservebeleid – teruggestort te worden naar de
deelnemende gemeenten. Bij het opstellen van de volgende begrotingen voor latere jaren kan dan
gestreefd worden naar een nihil saldo waarbij de nu geraamde voordelen ook eventueel vertaald
kunnen worden naar lagere gemeentelijke bijdrage.
De Raad doet – met dat uitgangspunt in gedachte en zonder afbreuk te willen doen aan de kwaliteit
van de uitvoering van taken die bij de VRK zijn belegd – de volgende suggesties:
 In de toelichting van de begroting wordt een voorbehoud gemaakt t.a.v. het moment van
realisatie van de digitale werkplekken. Het zou ook een keuze kunnen zijn om er qua timing
op te sturen dat de verbonden kapitaalslasten eerst in 2021 zijn beslag krijgen.
 Voorgesteld wordt te investeren in de drie bestaande duikteams. De Raad onderkent de
noodzaak daarvan. Enige tijd geleden echter heeft de directie van de VRK geadviseerd het
aantal duikteams terug te brengen naar twee. Het Algemeen Bestuur heeft daartoe toen niet
besloten. Toegezegd is onderzoek te doen naar de reductie van het aantal duikteams. De
Raad pleit ervoor dit onderzoek op korte termijn te verrichten, opdat duidelijkheid ontstaat over
de concrete noodzakelijke investeringen voor de noodzakelijke bezetting. Indien uit het
onderzoek blijkt welke preventieve maatregelen noodzakelijk zijn om inzet te kunnen
reduceren, ontstaat daardoor bovendien ruimte in de gemeentelijke begroting voor eventuele
preventiemaatregelen.
 Daarnaast adviseert de Raad het Algemeen Bestuur bovendien actief op zoek te gaan naar
financiële besparingsmogelijkheden, het bereiken van verdere efficiencymaatregelen en
tevens kritisch te kijken naar niet noodzakelijke uitgaven.
Concluderend
De Raad geeft ook aan VRK een winstwaarschuwing mee. Op vele terreinen staan gemeenten voor
serieuze opgaven. De gemeenteraad is de plaats alwaar – aan de hand van de kadernota en
gemeentelijke begroting – de integrale afweging plaatsvindt van alle gemeentelijke opgaven, inclusief
de budgetten nodig voor crisis- en rampenbestrijding en de GGD. In vele gemeenten moeten op basis
van verwachte en concrete opgaven en het financiële beeld moeilijke keuzes worden gemaakt,
prioriteiten worden gesteld en ambities worden bijgesteld. Zo ook in Heemstede.
Om die reden hecht de Raad er aan in de toekomst in de ontwerp programmabegroting een
onderscheid te maken in ‘noodzakelijk nieuw (wettelijk) beleid’ en ‘wenselijk (niet wettelijk) nieuw
beleid’. Dat maakt het gemakkelijker voor de Raad een goede afweging te maken en vergroot de
transparantie.
Indien het gaat over nieuwe verplichtingen klemt dit in Heemstede des te meer daar op basis van
eerdere besluitvorming in het Algemeen Bestuur voor nieuw beleid een andere financiële
verdeelsleutel geldt; een verdeelsleutel waarbij het aantal inwoners een grotere rol speelt en dus los
staat van de bijdrage die gemeenten (w.o. Heemstede) ontvangen vanuit het gemeentefonds voor de
taken die bij de VRK zijn belegd. De verwachting is dat het verschil tussen de bijdrage uit het
gemeentefonds en die aan de VRK de komende jaren derhalve groter wordt, los van de stijging van
de omvang van de voorziene begroting van de VRK zelf.
In de concept kadernota van de gemeente is vooralsnog meerjarig rekening gehouden met de
financiële opstelling zoals die nu is aangeboden. De Raad zou echter graag zien dat in de definitieve
begroting zodanig financiële ruimte ontstaat, dat bij de vaststelling van de gemeentelijke begroting in
november 2019 door wijziging van de meerjarige begroting VRK het vrijgekomen budget kan worden
ingezet voor andere gemeentelijke prioriteiten.
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De Raad kijkt belangstellend uit naar de wijze waarop en de toelichting waarmee het Algemeen
Bestuur gevolg geeft aan deze zienswijze.
Met vriendelijke groet,

Namens de gemeenteraad van Heemstede
Het college van Burgemeester en Wethouders,
Namens deze,

Burgemeester

Gemeentesecretaris
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