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AANWEZIG: mw. L.F. Jagtenberg (HBB, tot 21.10 uur), 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), dhr A.M. Kramer (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), dhr B. Verrips (GL), dhr O.J. Boeder 
(CDA), mw S.A. de Wit – van der Linden (CDA), mw. R.N. Pameijer (PvdA), mw. N.F. Mulder 
(wethouder), dhr J.F. Struijf (wethouder), en mw. H.W. de Vos (secretaris).

AFWEZIG: mw H.M.A. Hooij (VVD), mw. A.P. van der Have (wethouder)

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

Aanwezig zijn 20 van de 21 raadsleden
En 19 van 21 leden vanaf agendapunt 4

1 Vaststellen agenda raadsvergadering 28 november 2019 

Dhr Verrips dient een motie in. Deze wordt behandeld aansluitend aan agendapunt 4.
Ook de motie “Groene Oase” wordt behandeld bij agendapunt 4.

Dhr de Valk wil enkele vragen stellen over de prijsvraag Belvedère. Deze komen aan de 
orde onder “Wat verder ter tafel komt”

Aldus is de agenda vastgesteld.

2 Vragenuur

Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuur.

3 Aanvraag budgetsubsidie 2020-2023 Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland 
Aangehouden in de raad van 28 november 2019 in afwachting van beantwoording 
van vragen over de formatieplaatsen en de toegepaste prijsindexatie.

Het besluit is aangehouden in afwachting van de beantwoording van vragen.

4 Ontwikkelperspectief Binnenduinrand

De raad besluit:
1. Het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand-Gedeelde Weelde vast te stellen;
2. De fase van de uitvoeringsstrategie te starten door middel van het opstellen van 

een plan van aanpak.

Het besluit is unaniem vastgesteld.



Motie GL Plaats voor Buitenplaatsen

De raad verzoekt het College:
Actief te onderzoeken – binnen MRA-verband – of de buitenplaatsen binnen de MRA 
kunnen worden voorgedragen voor een plaats op de UNESCO werelderfgoedlijst en 
wat hier de voor- en nadelen van zijn.

De motie is aangenomen met 13 stemmen voor en 6 stemmen tegen.
Voor stemden de fracties van GL, HBB, D66, PvdA
Tegen stemden de fracties van VVD en CDA

Motie Groene Oase - raadsbreed

De raad roept het College op:
• Binnen de MRA het behoud van Heemstede als een historische, duurzame, 

natuurlijke ‘groene oase’ prioriteit te geven in ruimtelijk-, ‘natuur en groen-’ en 
cultureel beleid;

• Ook in overige lokale en regionale discussies en op besluit- en invloedsmomenten 
over woningbouw, mobiliteit, recreatie en natuur de Heemsteedse functie als ‘groene 
oase’ keer op keer te onderstrepen; te hanteren en te verdedigen;

• Bij grootschalige (woning)bouwprojecten het principe van “Rood voor Rood” te 
hanteren waarbij bestemmingsplannen leidend zijn en dit consequent naar buiten te 
communiceren;

• In ruimtelijk beleid het uitgangspunt “Groen blijft Groen” te hanteren en de focus te 
leggen op het behoud en het verder ontwikkelen van Heemstede als een groen, 
historisch, duurzaam en recreatie dorp;

• Voor wat betreft de eventuele nieuwbouw van woningen in te zetten op kwaliteit en 
niet op kwantiteit en hier innovatie, creativiteit, duurzaamheid, circulariteit en 
klimaatbestendig bouwen concreet vorm te geven;

• Hierbij intergenerationele woonoplossingen die sociale cohesie in Heemstede ten 
goede komen te realiseren. 

• En deze motie toe te sturen aan alle gemeenten van de MRA. 

De motie is unaniem aangenomen.

5 Beleidsplan Sociaal Domein 2020-2023

De raad besluit:
Het beleidsplan Sociaal Domein 2020-2023 vast te stellen.

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld.



6 Minimabeleid 2020 - 2023

De raad besluit:
In te stemmen met het beleidsplan Minimabeleid 2020 - 2023 en met de toevoeging van 
€€ 25.000 aan het 023 steunfonds.

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld.

7 Archiefverordening Heemstede 2020

De raad besluit:
De Archiefverordening Heemstede 2019 vast te stellen.

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld.

8 Ontwikkeling Haven van Heemstede, vaststelling definitief ontwerp

De raad besluit:
1. het voorliggende plan Haven van Heemstede vast te stellen als definitief 

ontwerp waarin de verhuur van boten en nachtverblijf voor passanten mogelijk 
is.;

2. het in het investeringsprogramma 2019 voor de haven opgenomen bedrag te 
verhogen met € 250.000;

3. het restantkrediet Haven van € 2.050.000 (dit is inclusief de verhoging) 
beschikbaar te stellen en dit krediet voor de BTW te splitsen in een te 
exploiteren deel van € 440.000 en een niet te exploiteren deel van € 1.610.000;

4. het te exploiteren deel van de haven als ondernemer te exploiteren;
5. de haven als één exploitatie aan te wijzen en het te exploiteren deel en het niet 

te exploiteren deel bij elkaar te betrekken;
6. de afschrijvingstermijn van de Haven vast te stellen op 40 jaar;
7. de onttrekkingen aan de bestemmingsreserve Haven vast te stellen op € 

50.000 per jaar gedurende 40 jaar en deze gelijk te laten lopen aan de 
afschrijvingstermijn van het investeringskrediet Haven;

8. het tarief liggelden voor passanten vast te stellen op € 1,40 per meter per boot 
per nacht excl. BTW en excl. toeristen belasting

9. het tarief liggelden voor de vaste ligplaatsen aan de Van den Eijndekade vast te 
stellen op € 1.315 excl. BTW;

10. het tarief liggelden voor de vaste ligplaatsen bij de woningen aan de Ankerkade 
en de Industrieweg vast te stellen op € 870 excl. BTW;

11. de tarieven voor liggelden jaarlijks te indexeren.
12. de door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot bijlage 3 

(verseonnr. 718690) te bekrachtigen op grond van het bepaalde in artikel 25, 
derde lid, van de Gemeentewet.

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld.

9 Aanpassing "Nota bodembeheer regio IJmond" voor het grondgebied van 
gemeente Heemstede

De raad besluit:
de wijziging "Nota bodembeheer regio IJmond" voor het grondgebied van Heemstede 
zoals in de scenario 3 weergegeven vast te stellen.

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld.



12 'Handhaving vuurwerkverbod in Heemstede'
Bespreking van de petitie ‘Handhaaf het vuurwerkverbod in Heemstede’

De voorzitter concludeert:
- Er is waardering voor het initiatief van de petitie
- Er is verschil in interpretatie van de APV
- Het onderwerp zal in 2020 waarschijnlijk terug komen in de commissie of raad
- De petitie is op dit moment niet uitvoerbaar

13 Lijst van Ingekomen Stukken raadsvergadering 28 november 2019

De raad besluit brief #7 te betrekken bij de informatiebijeenkomst over de RES in 
januari 2020
De raad wenst kennis te nemen van het antwoord van het college op brief #10.

Daarmee in de afdoening van de ingekomen brieven vastgesteld.

14 Wat verder ter tafel komt

Dhr de Valk over de prijsvraag Belvedere. 
Er schijnt een brief van de schenker onderweg te zijn. De raad besluit het punt nu niet 
verder te behandelen, maar te agenderen in de eerstvolgende commissievergadering. 
Dat wordt de cie SAM van 2 december 2019.

Mw Pameijer over de kleur van Piet.

Mw Timmer over de Stichting Huizenaanpak.

Dhr Radix over de komgrens Cruquiusweg.

Mw van de Pieterman over het parkeerterrein naast het station.

Mw van de Pieterman over het beleid tav fietsen bij het station

Dhr Duinker over de uitrol van de omgevingswet.

De voorzitter sluit de vergadering om 23.40 uur. 


