Besluitenlijst
raadsvergadering
31 oktober 2019
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 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. 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 31 oktober 2019
CDA dient een motie in ‘Heemstede in de MRA’. De motie wordt toegevoegd aan de
agenda na agendapunt 3.
Met deze toevoeging is de agenda vastgesteld.

2

Vragenuur
Mw Stam (VVD) stelt vragen over het Ontwikkeltraject Kennemerduin.
Wethouder van der Have zegt toe dat zij het besprokene zal terugkoppelen in haar
gesprek met ELAN Wonen.

719002

3

Bijdrage mobiliteitsfonds structureel maatregelenpakket spoorverbetering
Haarlem – Zandvoort
Amendement D66
de raad besluit raadsvoorstel “Bijdrage mobiliteitsfonds structureel maatregelenpakket
spoorverbinding Haarlem - Zandvoort” als volgt te wijzigen:


Toevoegen punt 3, luidend:
Kennis te nemen van de toezeggingen van de Stuurgroep Regionale
Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland met betrekking tot door de Heemsteedse
raad en college voorgestelde pakket maatregelen in regionaal verband versneld
opgepakt en in een zelfstandig traject (onafhankelijk van de Formule1)
uitgewerkt zal worden, en uiterlijk in jaarplan 2021 opgenomen worden en deze
te omarmen. Deze maatregelen, zoals ook beschreven in de brief van de
Stuurgroep aan de Gemeente Heemstede (kenmerk 2019-12-10 d.d. 16
oktober 2019 bevatten onder andere:
1) behoud intercity status van het station Heemstede - Aerdenhout;
2) regionale bewegwijzering;
3) dynamisch verkeerssystemen;
4) OV fiets knooppunten;
5) structurele P+R.

Het amendement is unaniem aangenomen
De raad besluit:
1. In te stemmen met de voorgestelde financiëële bijdrage vanuit het
mobiliteitsfonds van €€ 1.400.000,= aan het structurele maatregelenpakket
spoor waarmee de frequentieverhoging op het spoortracéé Haarlem Zandvoort gerealiseerd kan worden.
2. Kennis te nemen dat de stuurgroep GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland op
18 september 2019 heeft besloten de standpunten en verzoeken van de raad
van Bloemendaal, conform de beide aangenomen moties in Bloemendaal (zie
bijlagen met kenmerk: 718159 en 718160) in te brengen voor de nog te sluiten
bestuursovereenkomst met de derde partijen.
3. Kennis te nemen van de toezeggingen van de Stuurgroep Regionale
Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland met betrekking tot door de Heemsteedse
raad en college voorgestelde pakket maatregelen in regionaal verband versneld
opgepakt en in een zelfstandig traject (onafhankelijk van de Formule1)
uitgewerkt zal worden, en uiterlijk in jaarplan 2021 opgenomen worden en deze
te omarmen. Deze maatregelen, zoals ook beschreven in de brief van de
Stuurgroep aan de Gemeente Heemstede (kenmerk 2019-12-10 d.d. 16
oktober 2019 bevatten onder andere:
1) behoud intercity status van het station Heemstede - Aerdenhout;
2) regionale bewegwijzering;
3) dynamisch verkeerssystemen;
4) OV fiets knooppunten;
5) structurele P+R.
Het is besluit is unaniem vastgesteld.

4

Motie CDA Heemstede in de Metropoolregio Amsterdam - thema mobiliteit
De raad roept het College op:
- Een actieplan op te stellen voor het behoud van intercity-station H-A en de
ontwikkeling daarvan naar een OV Knooppunt
- De haalbaarheid te onderzoeken van een (extra) oost-west-verbinding,
bijvoorbeeld van N201 als auto- snelbus- en snelfietsverbinding op het tracé
van de Zuidtangent, waardoor een nieuwe oost-west verbinding wordt
gerealiseerd, alsmede van het doortrekken van snelfietspaden naar Heemstede
- Te onderzoeken hoe Heemstede kan aansluiten bij de Vervoerregio Amsterdam
- In de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland de bereikbaarheidsvisie te
actualiseren.
- De raad voor deze punten een tijdlijn aan te bieden, waarin periodieke
rapportages over de voortgang.
De raad spreekt uit:
- Het college te ondersteunen in elke actie die zij onderneemt om deze
doelstelling te bereiken;
- Deze motie toe te sturen aan de MRA.
De motie is unaniem aangenomen.

5

Nota reserves en voorzieningen - weerstandsvermogen 2019
De raad besluit:
a. de nota reserves en voorzieningen - weerstandsvermogen 2019 met bijlagen,
met uitzondering van de instelling van de reserve integraal huisvestingsplan
basisonderwijs (IHP) en de voorgestelde mutaties in deze reserve en de
reserve sociaal domein, vast te stellen;
b. de instelling van de reserve integraal huisvestingsplan basisonderwijs (IHP) en
de voorgestelde mutaties in deze reserve en de reserve sociaal domein mee te
nemen in het raadsvoorstel integraal huisvestingsplan (IHP) die gepland staat
voor bestuurlijke behandeling in december 2019.
c. de bestaande methodiek voor het bepalen van het weerstandsvermogen, de
weerstandscapaciteit en het beoordelen en inventariseren van risico's te
handhaven;
d. het bestaande uitgangspunt een ratio weerstandsvermogen met de kwalificatie:
uitstekende weerstandscapaciteit 2,0 met een bandbreedte tussen 1,8 en 2,2
voort te zetten;
e. het bestaande uitgangspunt om jaarlijks de risico's te actualiseren in de
paragraaf weerstandsvermogen in de begroting en jaarrekening te continueren;
f. de reserves 'investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV)' en 'nieuw beleid
2016-2018' per 31 december 2019 op te heffen;
g. de naam van de reserve decentralisaties Wmo en Jeugdwet te wijzigen in
reserve sociaal domein;
h. de voorziening combinatiefuncties per 31 december 2019 op te heffen en het
surplus via resultaatbestemming bij de jaarrekening 2019 mee te nemen naar
2020.
Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld.

6

Najaarsnota 2019
De raad besluit:
1. In te stemmen met de najaarsnota 2019 en de begroting 2019 te wijzigen zoals
aangegeven in de hoofdstukken 2 (de financiële mutaties 2019) en 3 (kredieten
2019).
2. De lineaire afschrijvingsmethode toe te passen voor de afschrijving van activa van
sportaccommodaties, sportvelden en hieraan gerelateerde activa.
Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld

7

Vaststellen bestemmingsplan 'Horeca en terrassen Heemstede'
De raad besluit:
1. De ambtshalve wijzigingen voor het bestemmingsplan over te nemen;
2. Het bestemmingsplan 'Horeca en Terrassen Heemstede' met planid
NL.IMRO.0397.BPterrassen-0201, bestaande uit de geometrische bepaalde
planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0397.BPterrassen0201.GML met de bijbehorende bestanden vast te stellen overeenkomstig met
het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen en waarbij voor de
locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een
ondergrond welke ontleend is aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie
(2018) en Basisregistratie Kadaster (2018).
Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld

8

Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning seminarhotel
Mariënheuvel (Glipper Dreef 199)
De raad besluit:
De verklaring van geen bedenkingen voor een seminarhotel met parkeerplaats en
passeerstroken op de buitenplaats Mariënheuvel (Glipper Dreef 199) af te geven.
Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld

9

Raadsgesprek invulling Motie Samenspraak
Conclusie van het gesprek:
 De raad verkeert in een experimenteerfase en wil graag snel meerdere
mogelijkheden proberen
 Samenspraak lijkt het meest kansrijk in het begin van een traject, als de raad
een onderwerp nog aan het onderzoeken is
 De raad onderstreept het belang van heldere doelstellingen en kaders bij
bespreking van een onderwerp in samenspraak
 Ook inwoners uitnodigen om met suggesties voor samenspraak te komen.
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Benoemingen in raadscommissies
De fractie van GroenLinks stelt voor:
1. Dhr Verrips te benoemen als lid van de commissie Middelen in plaats van dhr
de Zeeuw en dhr de Zeeuw als plv lid van de commissie Middelen.
2. Dhr Verrips te benoemen als lid van de auditcommissie in plaats van dhr de
Zeeuw
3. Dhr de Zeeuw te benoemen als lid van de commissie Ruimte in plaats van dhr
Verrips en dhr Verrips te benoemen als plv lid van de commissie Ruimte.
De benoemingen zijn unaniem vastgesteld.

11

Lijst van Ingekomen Stukken raadsvergadering 31 oktober 2019
De afdoening van de ingekomen stukken is zonder wijzigingen vastgesteld.

12

Wat verder ter tafel komt
Dhr Rocourt nav brief #11 over een kinderdagverblijf.
Dhr Kramer over de extra tijd die het College vraagt voor formulering van het
participatiebeleid.
Mw Stam over een incident in Park Meermond
Mw Stam over aanbesteding van de gemeentelijke pagina’s in de lokale krant.
De burgemeester zegt schriftelijke beantwoording toe.
Dhr Keyser over glasvezel in Heemstede.
Wethouder van der Have zegt een notitie toe.
Mw van de Pieterman over studieplekken in Plein 1.

De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 uur

