
31 mei 2018

AANWEZIG: Mw. A.P. van der Have (HBB), 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 H.M.A. Hooij (VVD, tevens wethouder), Mw. A.M.C.E. Stam (VVD), Dhr. M.B.H.J. Radix 
(VVD), Dhr A.M. Kramer (VVD), Mw R.M. Baan-Timmer (VVD), Dhr S.M. Nieuwland (D66, tevens 
wethouder), 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), Dhr J.F. Struijf (PvdA).

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

Aanwezig zijn 21 van de 21 raadsleden

1 Vaststellen agenda raadsvergadering 31 mei 2018

De originele volgorde van de agendapunten 8 en 9 (benoemen wethouders en verlenen 
ontheffing vereiste ingezetenschap) is ter vergadering omgedraaid, zodat eerst over de 
ontheffing is besloten.

2 Vragenuur

Er zijn geen vragen ingediend

3 Wegsleepverordening Heemstede 2018

De raad besluit:
De wegsleepverordening Heemstede 2018 vast te stellen.

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld.

4 Aanwijzing Functionaris Gegevensbescherming (FG)

De raad besluit:
Mevrouw U.M. Bouw- Althuisius met ingang van 25 mei 2018 aan te wijzen als 
Functionaris Gegevensbescherming als bedoeld in de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming.

Het besluit is unaniem vastgesteld.

5 Herbenoemen burgerlid van de Adviescommissie voor Ruimtelijke kwaliteit 
Heemstede

De raad besluit:
Per 1 juni 2018 te herbenoemen als burgerlid van de Adviescommissie voor Ruimtelijke 
Kwaliteit Heemstede mevrouw B. de Werd-van Herpen.

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld.



6 Benoemen interne leden rekenkamercommissie Heemstede

De raad besluit:
De raadsleden mw T.J.G. van der Heijden, mw L.F. Jagtenberg en mw Y.E.G.M.M. 
Schul te herbenoemen als lid van de rekenkamercommissie Heemstede voor de duur 
van het lopende onderzoek.

Mw van der Heijden is herbenoemd met 19 stemmen voor en 2 stemmen tegen
Mw Schul is herbenoemd met 21 stemmen voor
Mw Jagtenberg is herbenoemd met 19 stemmen voor en 2 stemmen tegen

7 Bespreken Collegeakkoord 2018-2022 HBB GroenLinks PvdA

Het akkoord is voldoende besproken.

CDA dient een motie ‘samenspraak commissievergaderingen’ in:

Roept de raad op:
- om bij wijze van onderzoek, in de komende raadsperiode door te 

experimenteren een vorm te vinden waarbij meer recht gedaan wordt aan 
samenspraak, bijvoorbeeld door wisselende gesprekspartners uit te nodigen 
voor incidentele commissievergaderingen. Op deze manier wordt het denkraam 
voor de commissie rond een onderwerp vergroot en krijgt de commissie meer 
zicht op opvattingen en belangen.

- en in de agendacommissie te bespreken hoe dit concreet invulling te geven. 

De motie is unaniem aangenomen.

8 Verlenen ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder

De raad besluit:
Aan mw N.F. Mulder ontheffing te verlenen van het ingezetenschap voor wethouders 
voor de duur van één jaar (tot 31 mei 2019).

Het besluit is vastgesteld met 16 stemmen voor en 5 stemmen tegen

9 Benoemen wethouders

De raad heeft mw A.P. van der Have, mw N.F. Mulder en dhr J.F. Struijf benoemd als 
wethouder van de gemeente Heemstede.

Mw van der Have is benoemd met 12 stemmen voor en 9 stemmen tegen
Mw Mulder is benoemd met 17 stemmen voor en 4 stemmen tegen
Dhr Struijf is benoemd met 15 stemmen voor en 6 stemmen tegen

10 Beëdigen wethouders

De wethouders zijn beëdigd.



11 Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging raadsleden

Mw C.I. Flentrop (HBB) en mw R.N. Pameijer (PvdA) zijn beëdigd als lid van de raad.

12 Benoemingen in raadscommissies

De raad besluit:
1. Mw Flentrop te benoemen als lid van de cie SAM ipv mw Jagtenberg en als plv 

lid van de cie's MID en RUI.
Vastgesteld met 20 stemmen voor en één stem tegen.

2. Mw Pameijer te benoemen als lid van de cie's SAM, MID en RUI
Unaniem vastgesteld

3. Mw Baan-Timmer te benoemen als lid van de auditcommissie
Unaniem vastgesteld

4. Mw Hooij te benoemen als plv raadsvoorzitter
Vastgesteld met 20 stemmen voor en één stem tegen

5. Dhr Verrips te benoemen als voorzitter van de cie SAM per 1 september 2018, 
mw Jagtenberg te benoemen als voorzitter van de cie SAM in juni 2018 en 
mw Stam als plv voorzitter van de cie SAM
Unaniem vastgesteld

6. Mw Stam  te benoemen als voorzitter van de cie MID en mw Jagtenberg als plv 
voorzitter van de cie MID
Vastgesteld met 19 stemmen voor en 2 stemmen tegen

7. Dhr Nieuwland te benoemen als voorzitter van de cie RUI per 1 september 
2018 en dhr Lommerse als plv voorzitter van de cie RUI
Vastgesteld met 19 stemmen voor en 2 stemmen tegen

13 Lijst ingekomen stukken

De raad heeft de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken 
ongewijzigd vastgesteld.

14 Wat verder ter tafel komt

Mw Baan herinnert de griffie aan de toezegging geen papieren versie van de agenda en 
de Lijst Ingekomen Stukken meer op de tafels van de raadsleden te leggen.

De voorzitter sluit de vergadering om 00.07 uur


