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raadsvergadering
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20 juni 2019

AANWEZIG: mw. L.F. Jagtenberg (HBB), dhr T.Smole (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 A.M. Kramer (VVD), mw R.M. Timmer 
(VVD), dhr J.J. Duinker (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. A.P. van der Have (wethouder), mw. N.F. Mulder (wethouder), 
dhr J.F. Struijf (wethouder), en mw. H.W. de Vos (secretaris).

AFWEZIG: dhr. M.B.H.J. Radix (VVD), mw. R.N. Pameijer (PvdA)

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

Aanwezig zijn 19 van de 21 raadsleden

1 Vaststellen agenda raadsvergadering 20 juni 2019

De raad besluit de Voorjaarsnota als bespreekpunt te behandelen en wel na 
agendapunt 7.

2 Vragenuur

Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuur.

3 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen functiewijziging seminarhotel 
Mariënheuvel (Glipper Dreef 199)

De raad besluit:
een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de activiteit '' afwijken 
bestemmingsplan gebruik hoofdgebouw Glipper Dreef 199 als seminarhotel''

Het besluit is unaniem vastgesteld.

Het College zegt toe nadere informatie te sturen over de detaillering van de 
chambrettes en over de vraag of het toegezegde beheerplan tot de bevoegdheid van de 
raad hoort.



4 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Amendement
Ingediend door de VVD

De raad besluit het raadsvoorstel Verduurzaming gemeentelijk vastgoed (Nr. 7L5569) 
met een tweede beslispunt aan te vullen dat als volgt luidt:
2. Na de besluitvorming over het strategisch gemeentelijk vastgoed, verwacht in 
september 2019, te bepalen voor welke panden een dashboard wordt opgesteld.

Het amendement is unaniem aangenomen.

De raad besluit:

1. In te stemmen met het plan van aanpak om te komen tot energieneutraal strategisch 
gemeentelijk vastgoed in 2030.
2. Na de besluitvorming over het strategisch gemeentelijk vastgoed, verwacht in 
september 2019, te bepalen voor welke panden een dashboard wordt opgesteld.

Het besluit is unaniem vastgesteld.

5 Toekomstbestendige bluswatervoorziening

De raad besluit:
1. Een positieve zienswijze te geven op het voorgenomen besluit van het college 

om in te stemmen met de uitvoering en organisatie van de 
bluswatervoorziening door de VRK voor de gezamenlijke regiogemeenten en 
het voorgenomen besluit van het college tot de realisatie van "de repressieve 
oplossing" als manier om te voorzien in een toereikende bluswatervoorziening 
inclusief de periodieke controle van de (resterende) waterwinpunten (ten 
aanzien van bereikbaarheid en bruikbaarheid) en de VRK met de implementatie 
en uitvoering daarvan te belasten;

2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een structureel budget van 
€ 45.606 vanaf 2022 als bijdrage aan de uitvoering van het onder 1 genoemde 
voorgenomen besluit;

3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een incidenteel bedrag € 5.462 
in 2020, € 35.144 in 2021 en € 129.292 in 2022 ten behoeve van de 
implementatiekosten en afkoop van het contract met Waternet.

Het besluit is unaniem vastgesteld.

De burgemeester zegt toe in de zienswijze verzoek op te nemen voor onderzoek naar 
voor- en nadelen van inzet van oppervlakte - en hemelwater in plaats van drinkwater en 
een zin over de hoogte van de afkoopsom, na extra check of het contract met Waternet 
daar aanleiding voor geeft.

6 Begroting 2020 en jaarstukken 2018 en jaarverslag Omgevingsdienst IJmond

De raad besluit:
1. Als zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst IJmond 

kenbaar te maken dat akkoord wordt gegaan met de begroting 2020; 
2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2017 en het jaarverslag van de 

Omgevingsdienst IJmond..

Het besluit is unaniem vastgesteld..

Het College zegt toe in de zienswijze toe te voegen de oproep aan OD IJmond ernaar 
te streven de tarieven niet meer te laten stijgen dan de prijsindex.



7 Heemstede van A tot Z, 1e fase Omgevingsvisie Heemstede

De raad besluit:
De beleidsanalyse "Heemstede van A tot Z" vast te stellen als basis voor het opstellen 
van de Omgevingsvisie;

Het besluit is unaniem vastgesteld.

Het College zegt toe het Digipanel te raadplegen ter verrijking van de Beleidsanalyse 
Omgevingsvisie.

8 Voorjaarsnota 2019

De raad besluit:
De voorjaarsnota 2019 en de wijziging van de begroting 2019 zoals aangegeven in 
hoofdstuk 2 (de financiële mutaties 2019) en hoofdstuk 3 (de gewijzigde/nieuwe 
investeringen 2019) vast te stellen.

Het besluit is unaniem vastgesteld.

De raad neemt zich voor bij de actualisering van de Nota Reserves en Voorzieningen in 
het laatste kwartaal 2019 in elk geval te spreken over de bestemming van de 
opbrengsten van eventuele verkoop van panden.

9 Ontwerp Jaarverslag Veiligheidsregio Kennemerland 2018 en Ontwerp 
Programmabegroting 2020-2023

De raad besluit:
1. De zienswijze te geven inzake het jaarverslag en programmabegroting van de 
Veiligheidsregio Kennemerland, zoals verwoord in de Concept zienswijze Ontwerp 
Jaarverslag VRK 2018 en Ontwerp Programmabegroting VRK 2020-2023;
2. Het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland overeenkomstig te berichten.

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld.

10 Oprichting coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.

De raad besluit:
Een positieve zienswijze te geven op het voornemen tot oprichting van de Coöperatie 
Brandweerschool Noord-Holland U.A.

Het besluit is unaniem vastgesteld

11 Kaders voor jaarlijks budget bewoners/buurtinitiatieven van €25.000

De raad besluit:
De in de bijlage 'Kaders voor structureel budget initiatieven van €25.000' (kenmerk: 
716304) opgenomen kaders voor het structurele initiatievenbudget van €25.000 vast te 
stellen.

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld



12 Jaarrekening 2018 gemeente Heemstede

De raad besluit:

1. De bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte jaarrekening 2018 
bestaande uit het boekwerk jaarstukken en het bijlagenboek vast te stellen;

2. De lasten en baten van de rekening 2018 vast te stellen op € 53.997.249 
respectievelijk € 54.241.123;

3. De stortingen en onttrekkingen aan de reserves in de rekening 2018 vast te stellen 
op € 3.509.378 respectievelijk € 3.765.583;

4. Van het voordelig rekeningresultaat 2018 ad. € 500.079 een bedrag van:
· € 281.000 over te hevelen naar 2019 en aan de desbetreffende budgetten toe te 

voegen;
· € 219.079 toe te voegen aan de algemene reserve.

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld.

13 Jaarverslag 2018 en Jaarplan 2020 mobiliteitsfonds Bereikbaarheid Zuid-
Kennemerland

De raad besluit:
1. Akkoord te gaan met het ontwerp jaarverslag en de jaarrekening 2018 van de 

GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland;
2. Akkoord te gaan met het ontwerp jaarplan en begroting 2020 van de GR 

Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland;
3. Dit standpunt als zienswijze aan het Bestuur van de GR Bereikbaarheid Zuid-

Kennemerland mee te delen.

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld

14 Aanpak fase 2 Omgevingsvisie, visie-op-hoofdlijnen

De raad besluit:
In te stemmen met de aangepaste aanpak en planning voor fase 2 Omgevingsvisie: 
opstellen visie-op-hoofdlijnen.

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld.

15 Lijst van ingekomen stukken

De brieven onder #1 en #2 worden in handen gesteld van het College voor nadere 
toelichting aan de raad.

De raad besluit de brieven onder #3 en #11 (financiële impact implementatie 
omgevingswet) via de agendacommissie te agenderen in een commissievergadering.

De raad besluit gehoor te geven aan de uitnodiging in brief #12 een mee te doen aan 
de wereldwijde Orange the World campagne tegen geweld tegen vrouwen.

De afdoening van de overige brieven is vastgesteld zoals voorgesteld.



16 Wat verder ter tafel komt

Mw Schul over het verlengen van het hek bij het fietspad op de Cruquiusweg.
Het College laat voor de zomer weten wat de stand van zaken is.

Mw Schul over overbelasting van de raad in juni.

Dhr Rocourt over de ambtelijke organisatie en mogelijke investering vanwege de F1 in 
Zandvoort.

Dhr Boeder over het pontje bij Meermond.

Mw Stam over de uitkomsten van “Waar staat je gemeente”
Het College zegt de informatie toe via het vrijdagbericht,

Mw Stam over de planning van verbetering van het fietspad langs de Leidsevaart.
Het College zal de raad daarover schriftelijk informeren.

Wethouder Struijf met de afhandeling van een aantal openstaande toezeggingen: 
buurtbewoners BronsteeMavo, Gluren bij de Buren, Social Return on Investment, tekort 
STOPOZ, tekort Kenter, regioRijder. 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.41 uur.


