
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst  
raadsvergadering 

720386 

27 februari 2020 
 

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, tot 20.30 uur voor afscheid)), mw J.C. Brouwers-Oosterbaan (VVD, 
vanaf 20.10 uur, na beëdiging), mw. A.M.C.E. Stam (VVD), dhr A.M. Kramer (VVD), mw R.M. Timmer 
(VVD), dhr J.J. Duinker (D66), mw. C.F. 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). 
 
AFWEZIG: dhr. M.B.H.J. Radix (VVD) 
 
VOORZITTER: Mw. A.C. Nienhuis (burgemeester) 
GRIFFIER: Mw. I.C.M. Hesp 

 
Aanwezig zijn 20 van de 21 raadsleden 
 
 

0 Toelating en beëdiging raadslid VVD 

Mw Hooij heeft ontslag ingediend als raadslid. Zij neemt afscheid van de raad. 
De geloofsbrieven van mw J.C. Brouwers-Oosterbaan zijn door de raad onderzocht en 
in orde bevonden. De raad besluit tot haar toelating. Zij is beëdigd. 

1 Vaststellen agenda raadsvergadering 27 februari 2020 

Vragen van d66 over loden waterleidingen worden toegelaten tot het Vragenuur. 
Agendapunt 6 wordt een hamerpunt. 

Daarmee is de agenda vastgesteld. 

 

2 Vragenuur 

CDA stelt vragen over laadsnoeren over de stoep. 
D66 stelt vragen over loden waterleidingen. 

 



 

 

3 Heemstede maakt het mogelijk (nieuwe initiatieven 2018-2022) 

De raad besluit: 

1. De spelregels voor besteding van het interne budget 'Heemstede maakt het 
mogelijk' vast te stellen; 

2. In te stemmen met het voorstel omtrent de informatievoorziening en de 
evaluatiecriteria en -voorwaarden. 

3. In 2020 een budget "Heemstede maakt het mogelijk" onder subtaakveld 00106 
Participatie (programma 0 bestuur en ondersteuning) op te nemen van € 
150.000 en dit te dekken door de onttrekking van € 150.000 aan de 
bestemmingsreserve "Nieuwe initiatieven 2018-2022"; 

4. De werkelijke onttrekking aan de bestemmingsreserve gelijk te laten zijn aan de 
werkelijke uitgaven op het budget "Heemstede maakt het mogelijk". Een 
eventueel restant van het budget van € 150.000 na afloop van het boekjaar 
wordt dan overeenkomstig de werkwijze onder beslispunt 1 opgenomen in de 
begroting 2021 waarbij de totale uitgaven aan "Heemstede maakt het mogelijk" 
nooit meer kunnen zijn dan € 150.000; 

 
Het College zegt toe elke zes maanden terug te koppelen over de aanvragen die zijn 
gehonoreerd. 
Het College zegt een evaluatie toe over zes maanden, op basis waarvan eventueel 
bijsturing mogelijk is. 
 
Het besluit is vastgesteld met 14 stemmen voor en 6 stemmen tegen.  
Voor stemden de fracties van HBB, D66, GL en PvdA 
Tegen stemden de fracties van VVD en CDA 

 

 

4 Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland 2020-2050 

 
De voorzitter concludeert: 

- De raad geeft het voorstel  terug aan het College. 
- Raad en College spreken elkaar op korte termijn over input aan de wethouder 

voor aanpassing van het voorstel. 
- Bij de input horen in ieder geval de punten uit het amendement en de motie van 

31 oktober 2019 
 

 

5 Uitbreiden Stimuleringsbudget inwoners- en of buurtinitiatieven 

De raad besluit: 

1. De begroting 2020 incidenteel te wijzigen door € 25.000 toe te voegen aan het 
"Stimuleringsbudget inwoners- en/of buurtinitiatieven" (programma 0, 
subtaakveld 00106 Participatie) en dit te dekken door de onttrekking van € 
25.000 aan de bestemmingsreserve "Nieuwe initiatieven 2018-2022" (A-stuk); 

2. In de primaire begroting 2021 eveneens € 25.000 incidenteel overeenkomstig 
besluitpunt 4 op te nemen; 

3. Een overschot op het "Stimuleringsbudget inwoners- en/of buurtinitiatieven" in 
respectievelijk 2020 en 2021 bij de jaarrekening 2020 en 2021 vrij te laten 
vallen ten gunste van het exploitatieresultaat. 

 

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld. 

 



 

 

6 Wijziging tarief in de Verordening afvalstoffenheffing Heemstede 2020 

 
De raad besluit: 
Het Besluit wijziging Verordening afvalstoffenheffing Heemstede 2020 vast te stellen.  

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld. 

 

7 Benoeming in raadscommissies 

Mw Brouwers-Oosterbaan is unaniem benoemd als lid van de commissies Samenleving 
en Middelen en als plv lid van de commissie Ruimte. 

 

8 Lijst van Ingekomen Stukken raadsvergadering 27 februari 2020 

De afdoening is vastgesteld, zoals voorgesteld door de griffier 

 

9 Wat verder ter tafel komt 

Mw van der Heijden over de nationale boomfeestdag. 
Het College zegt toe bij de scholen in Heemstede te informeren naar deelname. 

Mw de Wit over het verzoek het Digipanel in te zetten over het onderwerp vuurwerk. 
Wat gaat de raad met de uitkomsten doen. 
De burgemeester stelt voor in de cie te bespreken hoe om te gaan met de uitkomst. 
 

Mw de Wit over het tramhuisje. 

Dhr Boeder over Operatie Steenbreek. 
Het College zegt schriftelijk informatie toe. 

Mw Timmer over de planning van bespreking warmte-transitie en de mogelijke gevolgen 
voor Heemstede als Tata-Steel geen restwarmte levert. 
Het College zegt schriftelijk informatie toe. 

Mw Stam over het sluiten van de spoorwegovergang bij de Laan van Alverna en de 
onbewaakte spoorwegovergang bij Leyduin. 
 

Mw Brouwers over Lombokstraat 1A (vrm fabriek Turkenburg) 

Mw Stam over éénrichtingverkeer Lanckhorstlaan. 

Dhr Keyser over de overdracht van de ventweg nu de spoorwegovergang bij Alverna is 
gesloten. 

Mw van der Hoff over de F1 en het vervoer over het strand. 

Dhr Rocourt over de stand van zaken tav 5G-netwerk 
Het College checkt. 

Mw Pameijer over het rooster van Raadslid in de Klas 

Mw Pameijer over ganzenjacht bij hageveld. 
Het College zal schriftelijk antwoorden. 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.15 uur. 


