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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. A.M.C.E. Stam (VVD), dhr. M.B.H.J. Radix (VVD), mw R.M. Timmer (VVD), dhr J. Duinker 
(D66), mw C.V. van der Hoff (D66), dhr A.P.A.F. Rocourt (D66), dhr. E. de Zeeuw (GL), mw. T.J.G. 
van der Heijden (GL), 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 dhr R. 
Lubberts (loco-secretaris) 

AFWEZIG: mw H.M.A. Hooij (VVD), dhr A.M. Kramer (VVD), mw. Y.E.G.M.M. Schul (D66), dhr B. 
Verrips (GL), dhr O.J. Boeder (CDA) mw. H.W. de Vos (secretaris).

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

Aanwezig zijn 17 van de 21 raadsleden

1 Beëdiging tijdelijk raadslid D66

Mw C.V. van der Hoff is beëdigd als raadslid voor D66.

2 Vaststellen agenda raadsvergadering 26 september 2019

Onder agendapunt 8 wordt de benoeming van mw van der Hoff in raadscommissies 
toegevoegd.
Daarmee is de agenda vastgesteld.

3 Vragenuur

Wethouder Mulder beantwoordt de vragen van het CDA over het station Heemstede-
Aerdenhout.

Wethouder van der Have beantwoordt de vragen van D66 over de stikstofproblematiek.



4 Startdocumenten Deel Regionale Energiestrategie (DeelRES)  IJmond en Zuid 
Kennemerland en Regionale Energiestrategie (RES) Noord Holland Zuid 

De raad besluit:
Op voorstel van GL, besluit de raad unaniem in de beslispunten 2 en 3 het voorbehoud 
van het ondertekenen van het landelijk Klimaatakkoord te schrappen.

Besluit:
1. Kennis nemen van de Raadsbrief DeelRES IJmond -  Zuid Kennemerland.
2. Akkoord met het Plan van Aanpak DeelRES IJmond - Zuid Kennemerland.
3. Akkoord met de Startnotitie RES Noord Holland Zuid.

Het besluit is unaniem vastgesteld.

Wethouder Mulder zegt nadere uitleg toe over de tafelsessies die in het kader van de 
Regionale Energie Strategie worden georganiseerd.

5 Intrekking Beleidsnotitie Wet Bevordering IntegriteitsBeoordeling door het 
Openbaar Bestuur Gemeente Heemstede

De raad besluit:
De Beleidsnotitie Wet Bevordering IntegriteitsBeoordeling door het Openbaar Bestuur 
Gemeente Heemstede in te trekken met ingang van 1 januari 2020.

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld.

6 Aanvraag tot aanwijzing Stichting Lokale Omroep Haarlem (Haarlem 105 RTV) als 
lokale publieke media-instelling voor Heemstede en Haarlem 

De raad besluit:
een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media (CvdM) over 
de aanvraag van de Stichting Lokale Omroep Haarlem (Haarlem 105 RTV) tot 
aanwijzing als lokale publieke media-instelling voor Heemstede en Haarlem.

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld.

7 Benoemingen commissievoorzitters

De raad besluit:
mw Timmer te benoemen als voorzitter van de commissie SAM (unaniem)
Dhr Lommerse te benoemen als voorzitter van de commissie RUI (unaniem)
Dhr Rocourt te benoemen als plv voorzitter van de commissie RUI (16 voor en 1 tegen)



8 Benoemingen in raadscommissies

De raad besluit:
mevr H.M.A. Hooij te benoemen als lid van de commissie Middelen in plaats van dhr 
M.B.H.J. Radix en dhr M.B.H.J. Radix te benoemen als plaatsvervangend lid van de 
commissie Middelen.
Het besluit is unaniem vastgesteld.

De raad besluit:
dhr K.R. Kremer te benoemen als lid van de commissie Middelen in plaats van mw L.F. 
Jagtenberg en mw L.F. Jagtenberg als plv lid van de commissie Middelen.
Het besluit is unaniem vastgesteld.

De raad besluit:
mw C.V. van der Hoff te benoemen als lid van de commissie Ruimte en plv lid van de 
commissie MID en SAM.
Het besluit is unaniem vastgesteld.

9 Belofte fractieassistent HBB

Mw Apswoude heeft de belofte afgelegd als fractieassistent van HBB.

10 Lijst van Ingekomen Stukken van de raadsvergadering van 26 september 2019

De afdoening van de ingekomen stukken is vastgesteld zoals voorgesteld door de 
griffier.

11 Wat verder ter tafel komt

Dhr Rocourt over 5G en de nieuwe Telecomwet.
Wethouder van der Have zegt toe dat zij de raad zal informeren zodra er reactie is op 
de inbreng in de consultatie.

Mw van der Heijden over de uitvoering van de motie Ja-ja-sticker nu de Raad van State 
uitspraak heeft gedaan.
Wethouder van der Have zegt toe dat het besproken kan worden in de commissie 
Middelen van oktober.

Dhr de Zeeuw over de klimaatdemonstratie van 28 september

Dhr Radix over de terugkoppeling tav de bijdrage uit het regionale mobiliteitsfonds voor 
de spoorverbetering Haarlem-Zandvoort.
Wethouder Mulder meldt aanvullend dat zij overeenstemming heeft bereikt met de 
stuurgroep van de GR voor een brief waarin prioritering van een aantal door Heemstede 
gewenste projecten wordt bevestigd. De brief wordt binnenkort verwacht.

Mw van de Pieterman met een technische vraag over gevonden voorwerpen.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur


