
Besluitenlijst raadsvergadering  
22 december 2021 

 
AANWEZIG: mw. L.F. Jagtenberg (HBB), dhr P.C. Keyser (HBB), mw. N. ten Have-Posthumus (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), dhr. J. Wulfers (VVD), mw. C.V. van der Hoff (D66), dhr A.P.A.F. 
Rocourt (D66), mw. Y.E.G.M.M. Schul, 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 J.J. Duinker (D66) 
 
VOORZITTER: Mw. A.C. Nienhuis (burgemeester) 
GRIFFIER: Mw. S.C. Madern 
 
Aanwezig zijn 21 van de 21 raadsleden 
 
 

1 
 

Opening 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20.03 uur. 
 

 

 
2 

 
Beëdiging raadslid 
 
De raad richt een woord van dank en afscheid tot dhr. Duinker.  
 
De geloofsbrieven van mw Y.E.G.M.M. Schul zijn onderzocht en in orde 
bevonden. Zij heeft de belofte afgelegd als raadslid. 
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Vaststellen agenda 
 
De agenda is vastgesteld met de volgende wijzigingen: 

- De benoeming van mw. Y.E.G.M.M. Schul als lid van de commissie 
Samenleving en reserve lid commissies Middelen en Ruimte wordt 
geagendeerd als agendapunt 3A; 

- Agendapunt 5 ‘Belastingverordeningen 2022’ wordt behandeld als 
hamerstuk; 

- Agendapunt 6 ‘Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening’ wordt 
behandeld als hamerstuk; 

- De aangekondigde motie van GroenLinks ‘Roken waarom zou je’ 
wordt geagendeerd als agendapunt 6A; 

- De vraag van mw. Stam (VVD) over reeën in het Groenendaalse 
Bos wordt mondeling behandeld bij agendapunt 15. 
 

 

 
3A 

 
Benoeming in raadscommissies 
Schriftelijke stemming per post 
 
De fractie D66 stelt voor om mw. Y.E.G.M.M. Schul te benoemen als lid van 
de commissie Samenleving en reserve lid van de commissies Middelen en 
Ruimte. 
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Vragenuur raadsvergadering 22 december 2021 
 
Mw. de Wit - van der Linden (CDA) heeft vragen ingediend over de gevolgen 
van de lockdown voor ondernemers. 
 
Wethouder Mulder en wethouder Struijff beantwoorden de vragen.  
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Belastingverordeningen 2022 
 
De raad besluit:  
1. De volgende belastingverordeningen vast te stellen: 

a) Verordening onroerende-zaakbelastingen Heemstede 2022; 
b) Verordening afvalstoffenheffing Heemstede 2022; 
c) Verordening rioolheffing Heemstede 2022; 
d) Verordening leges Heemstede 2022; 
e) Verordening lijkbezorgingsrechten Heemstede 2022; 
f) Verordening precariobelasting Heemstede 2022; 
g) Verordening marktgelden Heemstede 2022; 
h) Verordening belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten 
Heemstede 2022; 
i) Verordening liggeld woonschepen Cruquiushaven Heemstede 2022; 
j) Verordening parkeerbelastingen Heemstede 2022. 

2. De Verordening BIZ Heemstede centrum 2021-2025 te wijzigen met 
ingang van 1 januari 2022; 
 
Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld. 
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Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 
 
De raad besluit:  
Het Besluit wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 2022 vast te stellen. 
 
Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld. 
 

 

 
6A 

 
Motie GroenLinks ‘Roken waarom zou je’ 
 
De motie wordt ter vergadering als volgt gewijzigd: Het derde bullet van de 
overwegingen wordt geschrapt.  
 
De raad roept het college op: 
- Op basis van het huisrecht of eigendomsrecht het gehele Groenendaalse 
bos permanent rookvrij te maken. 
- De rookvrije zone met borden bij de toegangen van het bos te 
communiceren. 
- De raad voor medio maart 2022 te informeren over het eindresultaat. 
 
De motie is aangenomen met 13 stemmen voor en 8 stemmen tegen. 
 
Voor stemden de fracties D66, PvdA, GroenLinks en dhr. Kremer (HBB), 
mw. Havers (HBB), dhr. Lommerse (HBB), dr. Kramer (VVD), mw. Stam 
(VVD), mw. Brouwers (VVD). 
Tegen stemden de fractie CDA en dhr. Keyser (HBB), mw. Jagtenberg 
(HBB), mw. Van de Pieterman (HBB). Mw. Ten Have (HBB), dhr. Wulfers 
(VVD), dhr. Radix (VVD). 
 

 

 



7 Ontwikkeling Loket Heemstede 
 
De raad besluit:  
In te stemmen met het toevoegen van € 193.280 aan programma 0, 
salarislasten en dit bedrag te onttrekken uit programma 6 Sociaal Domein, 
ten behoeve van de omslag van medewerkers loket via subsidie naar 
medewerkers loket in dienst bij de afdeling welzijn, onder voorbehoud van 
goedkeuring van de OR. 
 
Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld. 
 

 

 
8 Budgetsubsidies 2022-2024 algemene voorzieningen specifieke 

doelgroepen 
 
De raad besluit:  
In te stemmen met het verlenen door ons college van een budgetsubsidie 
aan Kennemerhart (voorlopige subsidieaanvraag 2022 bedraagt €429.000) 
en Zorgbalans (voorlopige subsidieaanvraag 2022 bedraagt €519.572) voor 
het uitvoeren van de algemene voorzieningen dagbesteding en/of 
begeleiding individueel in Heemstede in de periode 1 januari 2022 tot en met 
31 december 2024. 
 
Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld. 
 

 

 
9 Vaststellen Werkplan Zuid-Kennemerland 2021-2023 

 
De raad besluit:  
1. In te stemmen met het werkplan Zuid-Kennemerland 2021 – 2023; 
2. In te stemmen met het uitwerken van de in het werkplan 
ZuidKennemerland 2021 – 2023 opgenomen negen projecten 
 
Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld. 
 

 

 
10 Vaststellen van de Huisvestingsverordening Zuid-

Kennemerland/IJmond: Heemstede 2022 
 
De raad besluit:  
De Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Heemstede 2022 
vast te stellen 
 
Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld. 
 

 

 



11 Bestemmingsplan ‘Herziening Landgoederen en Groene Gebieden, 1e 
herziening’ (reparatieplan) 
 
De raad besluit:  
Het bestemmingsplan ‘Reparatie Herziening Landgoederen en groene 
gebieden, eerste herziening’ met planid NL.IMRO.0397.BPh2landgoederen-
0201, bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in 
het GML-bestand NL.IMRO.0397.BPh2landgoederen-0201.GML met de 
bijbehorende bestanden vast te stellen overeenkomstig met het  
ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen en waarbij voor de 
locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een 
ondergrond welke ontleend is aan de Basisregistratie Grootschalige 
Topografie (2018) en Basisregistratie Kadaster (2018). 
 
Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld. 
 

 

 
12 Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland 

 
De raad besluit:  
De Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland vast te stellen. 
 
Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld. 
 

 

 
13 Addendum Nota bodembeheer regio IJmond inclusief geactualiseerde 

bodemkwaliteitskaart 
 
De raad besluit:  
Het 'Addendum Nota bodembeheer regio IJmond inclusief geactualiseerde 
bodemkwaliteitskaart voor het grondgebied van Heemstede’ vast te stellen. 
 
Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld. 
 

 

 
 OVERIGE PUNTEN 
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Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 22 december 2021 
 
De afdoening van de ingekomen stukken van deze raadsvergaderingen is 
vastgesteld zonder beraadslaging en zonder stemming. 
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Wat verder ter tafel komt 
 
Mw. Van der Hoff (D66) heeft vragen ingediend over afvalverwerking in 
coronatijd. 
Wethouder van der Have beantwoordt de vragen. 
 
De vergadering wordt kort geschorst en dhr. Radix neemt plaats als plv. 
voorzitter. 
 
Mw. Stam (VVD) stelt haar vraag over reeën in het Groenendaalse Bos 
mondeling. 
Burgemeester Nienhuis beantwoordt de vraag. 
 

 

 
De vergadering wordt kort geschorst en burgemeester Nienhuis neemt weer plaats als voorzitter. 
 



De voorzitter wenst iedereen fijne feestdagen en sluit de vergadering om 21.25 uur. 


