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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 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 28 mei 2020
De agenda is vastgesteld met toevoeging van drie ingediende moties:

Motie D66 Wegwijs in inspraak en participatie
wordt betrokken bij agendapunt 3

Motie CDA VVD D66 Participatie bij Spaarne Gasthuis
wordt besproken nav agendapunt 3, als aansluitend agendapunt

Motie VVD Veilig Verkeer Camplaan – van Merlenlaan
Toegevoegd onder de ‘overige punten’ op de agenda.

2 Vragenuur
Vragen ingediend door CDA inzake afvalscheiding en overvolle wegbrengparkjes

3 Participatiebeleid gemeente Heemstede

De raad besluit:
Het participatiebeleid gemeente Heemstede vast te stellen.

Het besluit is vastgesteld met 11 stemmen en voor en 10 stemmen tegen.
Voor stemden de fracties van HBB, GL en PvdA
Tegen stemden de fracties van VVD, D66 en CDA.



3.1 Motie D66 Wegwijs in inspraak en participatie

De raad  verzoekt het College:
 het concept van de Participatie Ladder (p. 30-32, Pionieren in Participatieland, 

NGB, 3de druk; www.participatiewijzer.nl) als kader in het beleid op te nemen;
 bij elk project of initiatief (van wettelijke verplichte inspraak tot 

bewonersinitiatieven en -participatie) dit kader te hanteren en de rollen en 
inbreng van participanten, college en raad te beschrijven (informeren, 
raadplegen, adviseren, coproduceren of meebeslissen).

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

4 Motie CDA Participatie bij Spaarne Gasthuis

De raad roept het College op:
- het collegebesluit van 21 april 2020 in te trekken of op te schorten;
- participatiekaders te formuleren voor een omgevingsvergunning in 

samenwerking met de raad en de bewoners;
- de geformuleerde participatiekaders, niet als principe besluit voor een 

omgevingsvergunning, als antwoord te geven aan het Spaarne Gasthuis.

De motie is aangenomen met 11 stemmen voor en 10 stemmen tegen
Voor stemden de fracties van VVD, D66, CDA en het lid de Valk
Tegen stemden de fracties van HBB (muv het lid de Valk), GL en PvdA

5 Vaststellen meerjarig Actieplan Integrale Veiligheid Heemstede 2020-2023

De raad besluit:
Vaststellen van het meerjarig Actieplan Integrale Veiligheid Heemstede 2020-2023.

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld.

6 Tijdelijke overbruggingsregeling liquiditeit/continuïteit sport, cultuur en overige 
maatschappelijke instellingen

1. In te stemmen met het instellen door het college van een 'tijdelijke 
overbruggingsregeling liquiditeit sport, cultuur en overige maatschappelijke 
instellingen 'op basis waarvan het college leningen kan verstrekken;

2. Een plafond van € 175.000 aan totaal te verstrekken leningen in te stellen, op 
basis van voorgenoemde regeling.

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld.



7 Wijziging Verordening leges Heemstede 2020 voor huwelijken en 
partnerschapsregistraties

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

Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld.

8 Verlenging ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder mei 2020

De raad besluit:
de ontheffing, verleend aan wethouder Mulder, van het vereiste van het ingezetenschap 
voor wethouders, te verlengen voor de duur van een jaar (tot 31 mei 2021). 

Het besluit is zonder beraadslaging vastgesteld met 16 stemmen voor en 5 
stemmen tegen.
Voor stemden de fracties van HBB, D66, GL, CDA en PvdA
Tegen stemde de fractie van VVD

9 Motie VVD Veilig Verkeer van Merlenlaan Camplaan

De motie is aangehouden om te betrekken bij de behandeling van het voorstel 
‘Wegcategorisering’ in de cie Ruimte van juni 2020.

10 Lijst van Ingekomen Stukken raadsvergadering 28 mei 2020

De afdoening is vastgesteld zoals voorgesteld door de griffier.

Naar aanleiding van de ingekomen brieven:

Mw van der Hoff vraagt naar de beantwoording van de brief van de WCH over het 
gebruik van de openbare ruimte in de winkelastraat.
Het College zegt toe de antwoordbrief nog deze week in kopie aan de raad te sturen en 
verwijst naar een C-stuk over dit onderwerp dat op 26 mei 2020 door B&W is 
vastgesteld.

Mw van der Hoff vraagt naar reactie op de brief van de rechtbank inzake het beroep van 
de provincie verschuiven komgrens Cruquiusweg.
Het College stuurt een voorstel daarover nog vóór juni aan de raad.



11 Wat verder ter tafel komt

Mw van der Hoff nav VNG ledenbrief 20 023 Social Impact corona (inbreng jongeren)
De burgemeester kondigt aan dat Heemstede een aanvraag zal doen voor de 
beschikbare subsidie voor betrokkenheid van jongeren.

Mw van der Hoff over de situatie bij Kenter.

Dhr Boeder met suggestie aan Spaarne Gasthuis om op korte termijn een 
informatieavond te organiseren.

Mw Timmer over mogelijkheden om maatregelen te nemen die ruimte maken voor 
voetgangers en fietsers om op 1,5 meter van elkaar te blijven bijvoorbeeld bij 
verkeerslichten en oversteekplaatsen. Zij suggereert het voorbeeld van Tilburg.

Mw de Wit over Klein Chemisch Afval en het speciale aanhangwagentje voor dat doel 
dat wellicht nog op de werf zou staan?

Dhr Verrips met een moreel appel om na te denken over de vraag wat Heemstede kan 
doen opdat leraren in Heemstede kunnen komen of blijven wonen.

Dhr Keyser over normen en waarden in de raadsvergadering.

De voorzitter sluit de vergadering om 00.03 uur.


