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AANWEZIG: dhr P.C. Keyser (HBB), dhr E.J. de Valk (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), mw. C.V. van der Hoff (D66), dhr A.P.A.F. Rocourt (D66), dhr. E. de 
Zeeuw (GL), dhr O.J. Boeder (CDA), mw S.A. de Wit – van der Linden (CDA), mw. N.F. Mulder 
(wethouder), dhr J.F. Struijf (wethouder), en mw. H.W. de Vos (secretaris).

AFWEZIG: mw. L.F. Jagtenberg (HBB), dhr K.R. Kremer (HBB), dhr O.F. Lommerse (HBB), mw S.L. 
van de Pieterman (HBB), dhr J.J. Duinker (D66), mw. T.J.G. van der Heijden (GL), dhr B. Verrips (GL), 
mw. R.N. Pameijer (PvdA), mw. A.P. van der Have (wethouder)

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

Aanwezig zijn 13 van de 21 raadsleden

1 Vaststellen agenda raadsvergadering 24 september 2020

In deze raadsvergadering worden alle agendapunten behandeld tot het moment van 
stemming. De stemmingen zijn in een aansluitende online raadsvergadering.

De raad besluit agendapunt 4 (verzoek opheffen geheimhouding informatie dossier 
Manpadslaangebied) uit te stellen naar de raad van oktober. De fracties van HBB, VVD, 
D66 en GL zijn daar voor. De fractie van CDA is tegen.

2 Vragenuur

Mw de Wit (CDA) heeft vragen ingediend inzake de Bronsteevijver en de communicatie 
met omwonenden en belanghebbenden sinds de raadvergadering van 25 juni 2020.
De burgemeester deelt de tussenstand en kondigt aan dat een Plan van Aanpak 
verschijnt om gesprekken te voeren in de wintermaanden.

Dhr Boeder (CDA) heeft vragen ingediend inzake de handhaving op de uitkomsten van 
de GGD inspectie De Kindervilla.
De burgemeester zegt toe dat de raad wordt geïnformeerd zodra de publicatie 
verschijnt van de handhaving in 2020. Zij vraagt na wanneer de publicatie over 2019 
openbaar wordt of is geworden.



3 Concept Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid (RES NHZ)

Mw Timmer (VVD) dient een amendement in. Het amendement is mede-ondertekend 
door alle fracties in de raad.

Het amendement luidt:
Besluit het raadsvoorstel 'Concept Regionale Energiestrategie Noord-HollandZuid 
(665139)' als volgt te wijzigen:

· In te stemmen met de verdere uitwerking van de concept RES Noord-Holland 
Zuid conform het vervolgproces zoals beschreven in hoofdstuk 10 om te komen 
tot de RES 1.0 Noord-Holland Zuid, en de wensen en bedenkingen van 
Heemstede zoals beschreven in het bijgevoegd verslag mee te nemen in dit 
vervolgproces. 

· Tevens de wens toe te voegen de grenswaarde van 60 zonnepanelen op 1 dak 
te verruimen naar 60 zonnepanelen binnen 1 initiatief zodat op deze manier ook 
de collectieve initiatieven worden meegeteld.

De raad doet een beroep op de wethouder om zich te sterk te maken voor het signaal 
vanuit de raad over de verruiming van de grenswaarde van de zonnepanelen. Dit 
signaal zal ook vanuit andere gemeenteraden worden afgegeven.
De wethouder zegt haar inzet toe.

Het amendement en het raadsbesluit worden geagendeerd voor de aansluitende online 
raadsvergadering voor stemming.

4 Verzoek opheffen geheimhouding informatie dossier Manpadslaangebied

Aangehouden tot de volgende raadsvergadering.

5 Verzoek tot opheffen opgelegde geheimhouding advies ‘Gemeente 
Heemstede/Advies grens bebouwde kom’ van externe jurist

Dhr Radix informeert naar het antwoord op zijn vraag in de cie RUI waarom een externe 
jurist is geraadpleegd. Er is een verzamelcollegebericht verzonden, waarin het 
antwoord staat.
De raad verzoekt  collegeberichten tot één thema te beperken en om collegeberichten 
toe te voegen aan agendapunten, zodat dossiers compleet blijven.

Het raadsbesluit wordt geagendeerd voor de aansluitende online raadsvergadering voor 
stemming.

6 Herbenoemen voorzitter, tevens monumenten lid, van de Adviescommissie voor 
Ruimtelijke kwaliteit Heemstede

Geen beraadslaging.
Stemming per post.

7 Vaststellen privacybeleid

Geen beraadslaging.
Als hamerpunt geagendeerd voor de aansluitende online raadsvergadering voor 
stemming.



8 Lokale steun Kenter Jeugdhulp

Geen beraadslaging.
Als hamerpunt geagendeerd voor de aansluitende online raadsvergadering voor 
stemming.

9 Lijst van Ingekomen Stukken voor de raadsvergadering van 24 september 2020

Brief #37 is ingetrokken door de afzender.
Er zijn geen voorstellen voor wijziging van de afdoening.
Het raadsbesluit over de afdoening van de ingekomen brieven op de Lijst wordt 
geagendeerd voor de aansluitende online raadsvergadering voor stemming.

10 Wat verder ter tafel komt

Dhr Rocourt informeert naar de voortgang in beantwoording van openstaande vragen 
over de uitrol van 5G.
De vraag wordt overgebracht naar de portefeuillehouder.

Mw van der Hoff vraagt of de wethouder al in de regio overleg heeft gehad over de 
opvang van vluchtelingenkinderen vanuit Griekenland.
Wethouder Struijf meldt dat de regio in afwachting is van een eventueel verzoek van het 
Rijk. Over mogelijke locaties wordt nagedacht.

Mw de Wit informeert naar de impact van corona op de grote huurders van de 
gemeente.
Wethouder Mulder meldt dat een voorstel in voorbereiding is.

Mw Stam vraagt naar een duurzame oplossing voor foutparkeren voor de uitrit tussen 
Hema en ING op de Binnenweg. 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.08 uur en nodigt de leden uit de voor online raadsvergadering 
voor de stemmingen, aanvang 21.40 uur.


