
24 juni 2021

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), 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).

AFWEZIG: mw. A.M.C.E. Stam (VVD), Dhr Kramer (na agendapunt 6), mw van de Pieterman (na 
agendapunt 7)

VOORZITTER: Mw. A.C. Nienhuis (burgemeester)
GRIFFIER: Mw. I.C.M. Hesp

Aanwezig zijn 20 van de 21 raadsleden tot en met agendapunt 6
Aanwezig zijn 19 van 21 raadsleden tot en met agendapunt 7
Aanwezig zijn 18 van 21 raadsleden vanaf agendapunt 8

1 Vaststellen agenda raadsvergadering 24 juni 2021

De agenda is vastgesteld met toevoeging van
 Amendement op het voorstel over de GR Bereikbaarheid
 Stemming over de leden van de regionale agendacommissie (convenant 

governance ZKL)
 Motie Heemstede vuurwerkvrij
 Motie Binnenweg 160 (vrm Postkantoor)
 Motie De (witte) Olifant
 Motie fysiek vergaderen

2 Vragenuur

Er zijn geen vragen ingediend.

3 Bestemmingsreserve corona en raming uitgaven bestemmingsreserve corona 
2021-2025

De raad besluit de beraadslagingen te sluiten zonder over te gaan tot stemmingen. Het 
voorstel en het amendement worden opnieuw geagendeerd in de raadsvergadering op 
1 juli 2021, voor nader debat en besluitvorming.



4 Overeenkomst komgrens Cruquiusweg (N201)

De raad besluit:
1. in te stemmen met de concept-overeenkomst tot regeling van het beheer, 

onderhoud en eigendom als gevolg van de wijziging van de komgrens 
Cruquiusweg (N201);

2. in te stemmen met de voorgestelde maatregelen om de nieuwe komgrens te 
markeren en voor de uitvoering van deze maatregelen een krediet beschikbaar 
te stellen van € 95.000;

3. de te ontvangen bijdrage voor toekomstig onderhoud te storten in de 
voorziening onderhoud wegen en het meerjarenonderhoudsplan wegen hierop 
aan te passen.

Het besluit is vastgesteld met 14 stemmen voor en 6 stemmen tegen
Voor stemden de fracties van HBB, D66, GL, PvdA
Tegen stemden de fracties van VVD en CDA

5 Jaarverslag 2020 en Begroting 2022 GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Amendement Beter Bereikbaar Heemstede
De raad besluit het raadsvoorstel "jaarverslag 2020 en begroting 2022 GR 
Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland" (Zaaknummer: 837638) als volgt te wijzigen:

1. Akkoord te gaan met het ontwerp jaarverslag en de jaarrekening 2020 van 
de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland;

2. Niet akkoord te gaan met het ontwerp jaarplan in afwachting van de 
uitwerking van de vervolgaanpak in het derde kwartaal met aandacht voor 
met name de doorstroming van het verkeer in Heemstede; het Jaarplan 
2022  opnieuw voor akkoord voor te leggen aan de gemeenteraad na 
vaststelling van de gedragen Bereikbaarheidsvisie. 

3. Vooralsnog akkoord te gaan met de begroting 2022.
4. Dit standpunt als zienswijze aan het Bestuur van de GR Bereikbaarheid  

Zuid-Kennemerland mee te delen. 

Het amendement is verworpen met 9 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 raad besluit:
1. akkoord te gaan met het ontwerp-jaarverslag en de jaarrekening 2020 van de 

GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland;
2. akkoord te gaan met het ontwerp-jaarplan en begroting 2022 van de GR 

Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland;
3. dit standpunt als zienswijze aan het Bestuur van de GR Bereikbaarheid Zuid- 

Kennemerland mee te delen.

Het besluit is vastgesteld met 17 stemmen voor en 3 stemmen tegen
Voor stemden de fracties van HBB, VVD, GL, CDA en PvdA
Tegen stemde de fractie van D66



6 Voorstel voor verduurzamen eigen gebouwen jaarschijf 2021

De raad besluit:
1. In te stemmen met het treffen van maatregelen voor het verduurzamen van het 

gebouw Offenbachlaan 1;
2. In te stemmen met het nemen van de maatregelen voor het verduurzamen van 

het gebouw Cruquiusweg 49, het hiervoor benodigde bedrag van € 57.000 te 
storten in de "voorziening onderhoudsfonds woningen en gebouwen" en deze 
storting te dekken door een onttrekking aan de algemene reserve.

Het besluit is zonder stemming vastgesteld.

Dhr Kramer verlaat de vergadering

7 Voorstel uitvoering geven aan twee aangenomen moties m.b.t. afval

De raad besluit:
1. Kennis te nemen van de voorgenomen uitvoering van maatregelen vanuit de 

motie 'Heemstede scheidt afval met kwaliteit' en de motie 'Minder afval - 
inzetten op zichtbaar en meetbaar resultaat in 2021'

2. Het budget "afvalstoffen inzamelkosten" eenmalig op te hogen met € 65.000 en 
dit te dekken door een onttrekking van € 65.000 aan de algemene reserve.

3. Het krediet 961 "duurzaam afvalbeleid" te verhogen met € 180.000 (het krediet 
komt daarmee uit op € 300.000).

Het besluit is vastgesteld met 14 stemmen voor en 5 stemmen tegen
Voor stemden de fracties van HBB, D66, GL en PvdA
Tegen stemden de fracties van VVD en CDA

8 Verstedelijkingsstrategie Metropoolregio Amsterdam

De raad besluit:
In te stemmen met het afgeven van de bij dit raadsvoorstel gevoegde zienswijze op 
versie 2 van het verstedelijkingsconcept voor de Metropoolregio Amsterdam.

Het besluit is zonder stemming vastgesteld.

Mw van de Pieterman verlaat de vergadering

9 Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
Herenboerderij, Cruquiusweg 45a

De raad besluit:
voor het afwijken bestemmingsplan Herziening Landgoederen en Groene Gebieden ten 
behoeve van een herenboerderij, Cruquiusweg 45a te Heemstede een ontwerp-
verklaring van geen bedenkingen af te geven. 

Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld.



10 Vaststellen Verordening Starterslening gemeente Heemstede 2021

De raad besluit:
1. De Verordening Starterslening gemeente Heemstede 2021 vast te stellen.
2. De motie 'Meer perspectief op zelfstandige huisvesting door een ruimere 

starterslening' hiermee als afgedaan te beschouwen.

Het besluit is vastgesteld met 15 stemmen voor en 3 stemmen tegen
Voor stemden de fracties van HBB, D66, CDA, GL en PvdA
Tegen stemde de fractie van VVD

11 Vaststellen jaarstukken 2020 gemeente Heemstede

De raad besluit:
1. de bij dit besluit horende en als zodanig gewaarmerkte jaarrekening 2020 

bestaande uit de boekwerken "rekening 2020 jaarstukken 2020" en "rekening 
2020 bijlagenboek" vast te stellen;

2. de lasten en baten van de jaarrekening 2020 vast te stellen op respectievelijk € 
65.126.000 en € 98.719.000;

3. de stortingen en onttrekkingen aan de reserves in de jaarrekening 2020 vast te 
stellen op € 38.370.000 en € 5.565.000;

4. van het voordelig rekeningresultaat 2020 van € 788.438 een bedrag van:
• € 1.012.500 over te hevelen naar 2021 en aan de desbetreffende budgetten 
toe te voegen;
• € 224.062 te onttrekken aan de algemene reserve.

Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld.

12 Voorjaarsnota 2021

De raad besluit:
De Voorjaarsnota 2021 en de wijziging van de begroting 2021 zoals aangegeven in 
hoofdstuk 2 (de financiële mutaties 2021) en hoofdstuk 3 (de gewijzigde/ nieuwe 
investeringen 2021) vast te stellen.

Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld.

13 Participatieplan zon op parkeerterrein sportpark Groenendaa

De raad besluit:
In te stemmen met her participatieplan 'zon op parkeerterrein sportpark Groenendaal. 

Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld.

14 Convenant governance samenwerking Zuid-Kennemerland

De raad besluit:
In te stemmen met het bij dit raadsvoorstel gevoegde bestuursconvenant regionale 
samenwerking Zuid-Kennemerland en de daarbij behorende bijlagen.

Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld.



15 Benoemen leden in Regionale Agendacommissie

Voorgesteld wordt de leden Jagtenberg en Verrips te benoemen als leden van de 
Regionale Agendacommissie.

Stemming met stembriefje per post. De uitslag wordt bekend gemaakt in de 
raadsvergadering op 1juli 2021.

16 Jaarstukken 2020 en begroting 2022 Omgevingsdienst IJmond. 

De raad besluit:
1. Als zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst IJmond 

kenbaar te maken dat akkoord wordt gegaan met de conceptbegroting 2022 en 
als bijdrage voor 2022 van de gemeente Heemstede aan de Omgevingsdienst 
een bedrag te begroten van € 158.451;

2. Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van de 
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond.

Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld.

17 Aanvullend besluit: advies Commissariaat voor de Media: representativiteit PBO 
Stichting Lokale Omroep Haarlem (Haarlem 105 RTV)

De raad besluit:
positief te adviseren over de representativiteit van het programmabeleid bepalend 
orgaan (PBO) van de Stichting Lokale Omroep Haarlem (Haarlem 105 RTV) ten 
behoeve van de licentieaanvraag tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling voor 
de gemeente Bloemendaal

Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld

18 Wijziging Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap 
ZuidKennemerland (Paswerk)

De raad besluit:
Toestemming te geven aan het college om de gewijzigde Gemeenschappelijke regeling 
Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) vast te stellen.

Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld

19 Ontwerpbegroting 2022 Participatiebedrijf

De raad besluit:
in het kader van het geven van een zienswijze in te stemmen met de ontwerpbegroting 
2022 van het Participatiebedrijf.

Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld.



20 Intrekken Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Heemstede 2015

De raad besluit:
De Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Heemstede 2015 in te trekken met 
ingang van 1 juli 2021. 

Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld

21 Procesnotitie maatschappelijk debat jaarwisseling en vuurwerk(overlast)

Met het oog op de tijd en de afwezigheid van drie raadsleden, besluit de raad dit 
agendapunt nu niet te behandelen. Het onderwerp wordt opnieuw geagendeerd in de 
raadsvergadering van september 2021.

22 Motie CDA Heemstede vuurwerkvrij (raad 24 juni 2021)

Met het oog op de tijd en de afwezigheid van drie raadsleden, besluit de raad dit 
agendapunt nu niet te behandelen. Het onderwerp wordt opnieuw geagendeerd in de 
raadsvergadering van september 2021.

23 Lijst van Ingekomen Stukken raadsvergadering 24 juni 2021

De afdoening is zonder wijzigingen vastgesteld.
Mw van der Hoff doet de suggestie om voor de afhandeling van brief #8 (overlast 
motoren) aan te sluiten bij de aanpak van de gemeente Bloemendaal.

24 Motie voor het behoud van het voormalig postkantoor aan de Binnenweg

De raad roept op, dat de projectontwikkelaar in overleg met omwonenden en andere 
betrokken partijen onderzoekt of herontwikkeling van de locatie mogelijk is met behoud 
van het huidige pand.

De motie is aangenomen zonder stemming.

25 Motie De Witte Olifant (HBB, VVD, CDA)

De raad roept het College op

1. Advies aan een in bestuurszaken gespecialiseerd advocaat te vragen of en 
tegen welke voorwaarden de ligplaats van de Witte Olifant opgezegd kan 
worden en dat advies onmiddellijk met de Raad te delen

2. Hangende die advisering het schip te laten in de Haven en, indien uit het advies 
blijkt dat de gemeente een al dan niet tijdelijke ligplaats dient aan te bieden

3. Het schip vervolgens aan te meren aansluitend aan de Spaarneborghhaven 

De motie is aangenomen met 9 stemmen voor en 8 stemmen tegen
Voor stemden de leden Keyser, Kremer, Havers, Jagtenberg, ten Have, Goedkoop, 
Boeder, Radix en Brouwers

Tegen stemden de leden van der Hoff, Duinker, Pameijer, Verrips, de Zeeuw, van der 
Heijden, de Wit en Wulfers,



26 Wat verder ter tafel komt

Er komt niets meer ter tafel.

De voorzitter sluit de vergadering om 23.41 uur

NB: Na de vergadering is gebleken dat de motie over fysiek vergaderen abusievelijk niet meer aan de 
orde is gekomen. Na overleg met de voorzitter is de motie ingetrokken.


