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AANWEZIG: mw. L.F. Jagtenberg (HBB), dhr P.C. Keyser (HBB), mw J. Goedkoop (HBB), dhr K.R. 
Kremer (HBB), mw N.H. ten Have (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), dhr J.J. Wulfers (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 Agenda hervatting raadsvergadering 14 juni 2021 op 1 juli 2021

Toegevoegd aan de agenda is de besluitvorming over de bestemmingsreserve corona, 
vanuit de raadsvergadering van 24 juni 2021. Het agendapunt wordt behandeld vóór de 
voortzetting van de beraadslagingen over de Kadernota. Er is een amendement 
ingediend.

Bij de Kadernota zijn twee moties ingediend. Deze worden bij het agendapunt 
behandeld.

De motie ‘Terug naar normaal’ van de VVD wordt behandeld na besluitvorming over de 
Kadernota.

De motie “Het kan beter’ van D66 wordt behandeld na besluitvorming over de 
Kadernota.

De voorzitter deelt de uitslag mee van de stemming over de benoemingen in de 
regionale agendacommissie. Er zijn 14 stemmen uitgebracht.
mw Jagtenberg is benoemd met 12 stemmen voor en 2 stemmen tegen.
Dhr Verrips is benoemd met 11 stemmen voor en 3 stemmen tegen.



2 Bestemmingsreserve corona en raming uitgaven bestemmingsreserve corona 
2021-2025

Amendement D66 CDA Corona Bestemmingsreserve
het gewijzigde raadsvoorstel "Bestemmingsreserve corona en raming uitgaven 
bestemmingsreserve corona 2021-2025" (Zaaknummer: 842828) als volgt te 
wijzigen:
1. Vaststellen van de raming uitgaven bestemmingsreserve corona 2021-

2025.
2. Vanuit de algemene reserve € 450.940 bij begroting 2022 over te hevelen 

naar de reeds bestaande bestemmingsreserve corona. 
3. In 2022 bij de begroting te bepalen of het gewenst is alsnog verdere 

bedragen over te hevelen naar deze bestemmingreserve corona en dit in de 
raad te accorderen.

4. Dit vervolgens jaarlijks in de P&C cyclus bij de Kadernota te evalueren en te 
accorderen.

Het amendement is zonder stemming aangenomen.

Raadsbesluit (geamendeerd):
1. Vaststellen van de raming uitgaven bestemmingsreserve corona 2021-

2025.
2. Vanuit de algemene reserve € 450.940 bij begroting 2022 over te hevelen 

naar de reeds bestaande bestemmingsreserve corona. 
3. In 2022 bij de begroting te bepalen of het gewenst is alsnog verdere 

bedragen over te hevelen naar deze bestemmingreserve corona en dit in de 
raad te accorderen.

4. Dit vervolgens jaarlijks in de P&C cyclus bij de Kadernota te evalueren en te 
accorderen.

Het besluit is zonder stemming vastgesteld.



3 Kapitaalversterking Stedin/ aankoop cumulatief preferente aandelen

Amendement
De raad besluit beslispunt 2 als volgt te wijzigen:
In te schrijven op basis van de gevraagde pro rata bijdrage van 0,90% (inschrijving: 1,8 
miljoen euro).

Het amendement is aangenomen zonder stemming, met de aantekening dat de 
fractie van VVD tegen is

De raad besluit:
1. Kennis te nemen van de vijf mogelijke inschrijfopties voor het verkrijgen van 

cumulatief preferente aandelen met een range van 0 euro tot 3,6 miljoen euro;
a. Geen aandelen kopen (inschrijving: 0 euro).
b. Voor een lager bedrag inschrijven dan de gevraagde pro rata bijdrage van 
0,90% (inschrijving: van 0 euro tot 1,8 miljoen euro);
c. Inschrijven op basis van de gevraagde pro rata bijdrage van 0,90% 
(inschrijving: 1,8 miljoen euro);
d. Inschrijven voor een hoger bedrag dan de gevraagde pro rata bijdrage van 
0,90% (inschrijving: van 1,8 miljoen euro tot maximaal 3,6 miljoen euro);
e. Inschrijven voor het maximale bedrag van 3,6 miljoen euro.

2. In te schrijven op basis van de gevraagde pro rata bijdrage van 0,90% 
(inschrijving: 1,8 miljoen euro).

3. De door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot de bijlagen 
11, 15 en 16 te bekrachtigen op grond van het bepaalde in artikel 25, derde lid, 
van de Gemeentewet (reeds besloten op 27 mei 2021)

Het besluit is vastgesteld zonder stemming, met de aantekening dat de fractie van 
VVD tegen is.

4 Kadernota 2022-2025

Amendement
Besluit het raadsvoorstel "Kadernota 2022-2025" (Zaaknummer: 839858) als volgt te 
wijzigen:

1. De Kadernota 2022-2025 vast te stellen voor wat betreft begroting 2022; 
2. Kennis te nemen van de Kadernota 2022-2025 maar niet vast stellen voor 

wat betreft keuzes, voorstellen en ramingen 2023-2025.
Het amendement is verworpen met 10 stemmen voor en 11 stemmen tegen

Raadsbesluit
De Kadernota 2022-2025 vast te stellen.

Het besluit is vastgesteld met 11 stemmen en 10 stemmen tegen

5 Motie Extra gelden voor Jeugd en Wmo

Deze motie is ingetrokken.



6 Motie Subsidie scan = subsidie kans

Deze motie is ingetrokken na bevestiging van het College dat onderzoek naar een 
subsidiescan zal worden gedaan.

7 Lijst van Ingekomen Stukken raadsvergadering 14 juni 2021 en 1 juli 2021

Er zijn geen stukken ingekomen ten behoeve van de Kadernota.

8 Motie Terug naar normaal (VVD)

De raad spreekt uit:
De vergaderingen van de gemeenteraad Heemstede met ingang van 1 september 2021 
fysiek plaats te laten vinden tenzij code oranje/rood in Heemstede van toepassing is. 

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

9 Motie het kan beter (D66)

Verzoekt de raad
 gezamenlijk en gesteund door de griffie en agendacommissie, te onderzoeken 

en af te spreken hoe we meer efficiënt en met respect voor elkaar kunnen 
vergaderen;

 dit in Q4 te implementeren of als advies mee te geven aan de volgende raad na 
GR22; 

En gaat over tot de orde van de dag.

De motie is zonder stemming aangenomen.

Met goede wensen voor de vakantie, sluit de voorzitter de vergadering om 22.10 uur.


