Besluitenlijst
raadsvergadering
26 november 2020
AANWEZIG: mw. L.F. Jagtenberg (HBB), dhr P.C. Keyser (HBB), mw J. Goedkoop (HBB), dhr K.R.
Kremer (HBB), dhr O.F. Lommerse (HBB), mw S.L. van de Pieterman (HBB), mw. C.W. Havers
(HBB), mw J.C. Brouwers-Oosterbaan (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.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 26 november 2020
De raad besluit de hamerpunten als eerste vast te stellen. Met deze wijziging in de
volgorde is de agenda vastgesteld.

2

Vragenuur
 CDA Handhaving (parkeerboete)
 CDA Digipanel vuurwerk
 VVD Verandering horecavergunning 1a naar 1b 2017 (Haven)

5

Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) Heemstede centrum
De raad besluit:
1. de Verordening BIZ Heemstede centrum 2021-2025 vast te stellen;
2. De perceptiekosten voor het heffen van de BIZ-bijdragen ten laste van de
algemene middelen te brengen (taakveld economische ontwikkeling) en dit te
verwerken in de voorjaarsnota 2021 en de kadernota 2022-2025.
Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld.

722111

6

Advies aan Commissariaat voor de Media; representativiteit PBO Stichting Lokale
Omroep Haarlem (Haarlem 105 RTV)
De raad besluit:
een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media (CvdM) over
de representativiteit van het programmabeleid bepalend orgaan (PBO) van de Stichting
Lokale Omroep Haarlem (Haarlem 105 RTV) - gewijzigd sinds november 2019 - ten
behoeve van de licentieaanvraag tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling voor
Zandvoort.
Het besluit is zonder stemming vastgesteld.

7

Wijziging tarieven in de Verordening precariobelasting Heemstede 2020
De raad besluit:
het Besluit wijziging Verordening precariobelasting Heemstede 2020 vast te stellen en
de financiële consequenties te verwerken in de jaarrekening 2020.
Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld.

8

Vertrouwenscommissie Heemstede
De raad besluit:
De Verordening op de Vertrouwenscommissie burgemeester gemeente Heemstede
2020 vast te stellen.
Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld.

3

Aanbevelingen oversteekplaats Adriaan Pauwlaan - Herenweg
De raad besluit:
1. Een krediet van € 303.000 beschikbaar te stellen voor de oversteekplaats
Adriaan Pauwlaan-Herenweg en de kapitaallasten ad € 14.200 te verwerken in
de meerjarenbegroting vanaf 2022;
2. Het exploitatiebudget oversteekplaatsen incidenteel te verlagen met € 25.000
en dit vrij te laten vallen in het exploitatieresultaat 2020.
Het besluit is unaniem vastgesteld.

De vergadering is na dit agendapunt geschorst op 26 november 2020 om 23.45 uur en hervat
op 7 december 2020.
Op 7 december zijn behandeld:
- Invoering Duurzaam Afvalbeleid
- Lijst van Ingekomen Stukken
- Wat verder ter tafel komt
4

Invoering Duurzaam Afvalbeleid 2020-2030
7 december 2020
- Het voorstel wordt geactualiseerd (verzoek College)
- Het voorstel wordt aangevuld (verzoek raad, nav een motie van CDA en VVD
die is ingetrokken na toezeggingen van het College)
- Het geactualiseerde en aangevulde voorstel wordt opnieuw aan de rad
aangeboden, niet eerder dan januari 2021.

Motie D66 Eenmalig referendum afvalbeleid
De motie is ingetrokken na advies van het College
Motie CDA VVD Meer wegen naar VANG doelstellingen
De motie is ingetrokken na toezeggingen van het College om een matrix met
afwegingen voor bronscheiding volgens het scenario ‘Merlenhoven’ en het scenario
‘Haarlemmermeer’ op te nemen in het raadsvoorstel op de vier punten die zijn genoemd
in de motie (milieueffecten, kwaliteit gescheiden grondstoffen, serviceniveau en kosten)
en met toevoeging van het punt ‘bewustwording’.

9

Lijst van Ingekomen Stukken raadsvergadering 26 november 2020
De afdoening van de ingekomen stukken is ongewijzigd vastgesteld.

10

Wat verder ter tafel komt
Er is niets meer ter tafel gekomen.

De voorzitter sluit de vergadering op 7 december 2020 om 21.30 uur

