
Besluitenlijst 
raadsvergadering

721967

29 oktober 2020
Hervat op 26 november 2020 vanaf agendapunt 4

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 Opening vergadering en beëdiging raadslid

De raad besluit mw J. Goedkoop toe te laten tot de gemeenteraad. 
mw Goedkoop heeft de belofte afgelegd. 

2 Agenda raadsvergadering 29 oktober 2020

Een voorstel voor benoeming in raadscommissies voor HBB is toegevoegd aan de 
agenda.
Daarmee is de agenda vastgesteld.

3 Vragenuur raadsvergadering 29 oktober 2020

Er zijn twee vragen ingediend door de fractie van CDA
1. Kwaliteit van bestuur – pontje Meermond
2. Kwaliteit van bestuur - handhaving

3.1 Motie CDA Kwaliteit bestuur

De raad spreekt uit:
De raad spreekt haar treurnis uit en gaat over tot de orde van de dag

De motie is verworpen met 10 stemmen voor en 11 stemmen tegen.
Voor stemden de fracties van VVD, D66 en CDA
Tegen stemden de fracties van HBB, GL en PvdA

De vergadering is geschorst om 22.30 uur bij agendapunt 4 tijdens de stemming.
De vergadering is hervat op 26 november 2020 om 19.00 uur met de stemming, na een korte 
toelichting van de voorzitter.



4 Verzoek opheffen geheimhouding informatie dossier Manpadslaangebied

De raad besluit:
de door haar bekrachtigde geheimhouding op de documenten Manpadslaangebied

 Notitie Manpadslaangebied d.d. 14 april 2015 en presentatie Akro Consult d.d. 
13 april 2015

 Notitie verloop onderhandelingen d.d. 21 augustus 2015 met bijlagen brief M2 
d.d. 2 juli 2015 en brief van wethouder Ates aan M2 d.d. 3 augustus 2015

 Financiële analyse behorende bij rapport adviesbureau Rho d.d. 29 mei 2017
niet op te heffen en daarmee het verzoek af te wijzen

Vastgesteld met 11 stemmen voor en 10 stemmen tegen op 26 november 2020
Voor stemden de fracties van HBB, GL en PvdA
Tegen stemden de fracties van VVD, D66 en CDA

5.1 Najaarsnota 2020

De raad besluit:
1. in te stemmen met de najaarsnota 2020 en de begroting 2020 te wijzigen 

overeenkomstig de hoofdstukken 2 (de financiële mutaties) en hoofdstuk 3 
(kredieten 2020); 

2. een nieuwe reserve ‘coronacrisis’ in te stellen;
3. kennis te nemen van bijlage 1 ‘overzicht lopende kredieten’ en bijlage 2 ‘open 

einde regelingen Wmo en Jeugdwet.

Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld op 26 november 
2020

5.2 Reserve Coronacrisis

De raad besluit:
1. in te stemmen met de criteria reserve coronacrisis;
2. het college te mandateren om onttrekkingen aan de reserve coronacrisis te 

doen voor voorstellen die aan de daartoe gestelde criteria voldoen. De 
verantwoording vindt plaats via de reguliere P&C producten.

3. de criteria reserve coronacrisis te betrekken bij de behandeling van de 
najaarsnota 2020 in de raad van 29 oktober 2020.

Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld op 26 november 
2020

6 Aanbesteding rioolrenovatie Heemsteedse Dreef en omgeving

De raad besluit:
Het krediet "riolering Heemsteedse Dreef e.o." met € 295.000 te verhogen. 

Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld op 26 november 
2020



7 Evaluatie welstandsbeleid

De raad besluit:
1. Het welstandsbeleid zoals vastgesteld in 2016 in stand te laten en integraal op 

te nemen in het (tijdelijke) omgevingsplan, bij het inwerking treden van de 
Omgevingswet,

2. In de omgevingsvisie uitgangspunten op te nemen over "de kwaliteit van 
bouwwerken" (welstandsbeleid), die aansluiten op het ambitieniveau van de 
raad,

3. De welstandscommissie te behouden tot het in werking treden van de 
Omgevingswet,

4. De verplichte adviescommissie voor het inwerking treden van de Omgevingswet 
te benoemen.

5. De taken van de verplichte adviescommissie onder de Omgevingswet uit te 
breiden met het beoordelen van "het uiterlijk van bouwwerken".

Het besluit is vastgesteld met 13 stemmen voor en 8 stemmen tegen op 26 november 
2020.
Voor stemden de fracties van HBB, GL, PvdA en de VVD-leden Stam en Brouwers
Tegen stemden de fracties van D66, CDA en de VVD-leden Radix, Timmer en Kramer

8 Tijdelijke regeling fractievertegenwoordigers in coronatijd

De raad besluit:
de Tijdelijke regeling fractievertegenwoordigers in coronatijd vast te stellen; 

Het besluit is vastgesteld met 14 stemmen voor en 7 stemmen tegen
Voor stemden de fracties van HBB, D66, GL en PvdA
Tegen stemden de fracties van VVD en CDA

9 Aanbesteding accountantsdiensten jaarrekening 2021 en 2022

De raad besluit:
1. De Inkoopstrategie Accountantsdiensten Heemstede 2020 en het programma van 

eisen benoeming accountant vanaf boekjaar 2021 voor de gemeente Heemstede 
vast te stellen.

2. Geheimhouding op te leggen op de inkoopstrategie met kenmerk 721680 tot het 
moment van publicatie van het aanbestedingsdocument, gebaseerd op de 
inkoopstrategie, op TenderNed op grond artikel eerste 25 lid van de Gemeentewet, 
vanwege bescherming van de economische en financiële belangen van de 
gemeente zoals genoemd in artikel 10 tweede lid onder b van de Wet openbaarheid 
van bestuur.

Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld op 26 november 
2020

10 Vaststellen Verordening speelautomaten Heemstede 2020

De raad besluit:
de Verordening speelautomaten Heemstede 2020 vast te stellen

Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld op 26 november 
2020



11 Zienswijze raad Provinciaal inpassingsplan Cruquiusbrug 

De raad besluit:
Aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland mee te delen dat het Provinciaal 
Inpassingsplan Cruquiusbrug geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen.

Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld op 26 november 
2020

12 Benoemingen in raadscommissies

De fractie van HBB stelt voor:
1. dhr. Keyser te benoemen als lid van de Commissie Ruimte
2. mw. Jagtenberg te benoemen als lid van de Commissie Middelen
3. mw. Jagtenberg te benoemen als lid van de Auditcommissie 

Procedure met stembriefjes per post. De uitslag wordt bekend gemaakt in de volgende 
raadsvergadering, namelijk op 16 december 2020

13 Lijst van Ingekomen Stukken raadsvergadering 29 oktober 2020

Brief #8 van Adviesgroep Duurzaamheid wordt beantwoord door het College met een 
kopie aan de raad.

De afdoening van de ingekomen stukken is met deze wijziging vastgesteld.

14 Wat verder ter tafel komt

Er komt niets meer ter tafel

De voorzitter sluit de vergadering op 26 november 2020 om 21.15 uur


