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1 november 2018

AANWEZIG: mw. L.F. Jagtenberg (HBB), dhr P.C. Keyser (HBB), dhr E.J. de Valk (HBB), dhr K.R. 
Kremer (HBB), dhr O.F. Lommerse (HBB), mw S.L. van de Pieterman (HBB), Mw C.W. Havers(HBB), 
mw H.M.A. Hooij (VVD), mw. A.M.C.E. Stam (VVD), dhr. M.B.H.J. Radix (VVD), dhr A.M. Kramer 
(VVD), mw R.M. Timmer (VVD), dhr S.M. Nieuwland (D66), mw. Y.E.G.M.M. Schul (D66), dhr A.P.A.F. 
Rocourt (D66), dhr. E. de Zeeuw (GL), mw. T.J.G. van der Heijden (GL), dhr B. Verrips (GL), dhr O.J. 
Boeder (CDA), mw S.A. de Wit – van der Linden (CDA), mw. R.N. Pameijer (PvdA), mw. A.P. van der 
Have (wethouder), mw. N.F. Mulder (wethouder), dhr J.F. Struijf (wethouder), en mw. H.W. de Vos 
(secretaris).

VOORZITTER: Mw. A.C. Nienhuis (burgemeester)
GRIFFIER: Mw. I.C.M. Hesp

Aanwezig zijn 21 van de 21 raadsleden

1 Vaststellen agenda raadsvergadering 1 november 2018

De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld

2 Vragenuur

Er zijn geen vragen ingediend.

3 Najaarsnota 2018

De raad besluit:
1. In te stemmen met de najaarsnota 2018 en de begroting 2018 te wijzigen zoals 

aangegeven in de hoofdstukken 2 (de financiële mutaties 2018) en 3 (kredieten 
2018);

2. De eenmalige inhaalafschrijving van de boekwaarden van oude renovaties 
bibliotheek ter hoogte van € 45.000 te dekken uit de reserve decentralisaties Wmo 
en Jeugdwet.

Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld.

4 Procesvoorstel mogelijke ontwikkeling Havenkwartier

De raad besluit:
Medewerking te verlenen aan een proces om te komen tot een visie voor Het 
Havenkwartier zoals beschreven in 'Procesvoorstel'.

Het besluit is unaniem vastgesteld.



5 Wijziging Bouwverordening Heemstede

De raad besluit
Het Besluit wijziging Bouwverordening Heemstede vast te stellen;

Het besluit is zonder stemming vastgesteld.

6 Benoeming in raadscommissie

De fractie van D66 stelt voor 
1. dhr Rocourt te benoemen als lid van de commissie Middelen in plaats van mw 

Schul en 
2. mw Schul te benoemen als plv lid van de commissie Middelen.

Het besluit is vastgesteld met 20 stemmen voor en 1 stem ongeldig.

7 Bekrachtigen geheimhouding inzake informatie aandeelhouderschap ENECO, dd 
23 oktober 2018

Het College heeft informatie ter inzage gelegd voor uw raad over het 
aandeelhouderschap ENECO. Het College heeft besloten geheimhouding op te leggen 
op grond van het bepaalde in artikel 25, lid 2, van de Gemeentewet, gelet op de 
belangen als genoemd in artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, en het tweede lid, 
aanhef en onder b van de Wet openbaarheid van bestuur. De raad wordt verzocht de 
geheimhouding te bekrachtigen.

De raad heeft de geheimhouding bekrachtigd, zonder beraadslaging en zonder 
stemming.

8 Lijst van Ingekomen Stukken raadsvergadering 1 november 2018

De afdoening is zonder wijzigingen vastgesteld.

9 Wat verder ter tafel komt

Mw Stam over presentatie van een inwoner voor een tunneltje onder N201 door.

Dhr Radix over de planning verschuiving bord bebouwde komgrens Cruquiusweg, met 
aanvullende vragen van dhr Nieuwland en dhr Boeder. 

Dhr Kramer met een agenderingsvraag voor de cie Samenleving over het advies van de 
(oude) raadswerkgroep participatie en het onderwerp participatie.

Dhr Keyser over de voetgangersoversteek op de Binnenweg.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.05 uur


