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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, vanaf 20.37 uur), 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

00 Opening en beëdiging raadslid

De geloofsbrieven van mw N. ten Have – Posthumus zijn onderzocht en in orde 
bevonden. Zij heeft de belofte afgelegd als raadslid.

1 Vaststellen agenda raadsvergadering 25 maart 2021

Er zijn twee moties ingediend:
1. Heemstede scheidt afval met kwaliteit (VVD, CDA)
2. Minder afval (HBB, GL, PvdA)

De raad besluit deze moties te behandelen als twee aparte agendapunten direct na het 
vragenuur.

Met deze toevoeging is de agenda vastgesteld.

2 Vragenuur

1. CDA inzake Jaarverslag Meerlanden
2. D66 inzake Voortgang vaccinatieprogramma
3. CDA inzake tweede steunpakket Cultuur



3 Motie CDA VVD Heemstede scheidt afval met kwaliteit

De raad roept het college op:
 het plan voor Duurzaam Afvalbeleid 2020-2030 aan te vullen met de 

doelstellingen uit de Ketenovereenkomst 2020-2029 waarbij 
circulariteit en kwaliteit boven de kwantiteit van het PMD is gesteld;

 een voorstel te doen aan de Raad op welke manier de vervuiling in 
het PMD van Heemstede wordt teruggebracht tot maximaal 10% in 
2025 met in achtneming van de aanbevelingen van het PKO en 
landelijke benchmark gegevens;

 de inwoners te informeren over de nieuwste inzichten in 
afvalscheiding zoals in de Ketenovereenkomst 2020-2029 zijn 
vastgelegd met als duidelijk onderdeel dat ten onrechte 43% van het 
restafval uit GFT bestaat.

En gaat over tot de orde van de dag 

De motie aangenomen zonder stemming.

4 Motie HBB GroenLinks PvdA Minder Afval

Verzoekt het college om zo spoedig mogelijk de volgende maatregelen te nemen:

1. Een campagne starten om zoveel mogelijk het GFT afval voor te scheiden, 
omdat daar snel een slag te slaan is: reductie van 175 kg tot 100 kg op basis 
van de cijfers uit 2019, als al het GFT afval gescheiden wordt;

2. De reeds geplande investeringen in ondergrondse containers (krediet van € 
121.500) door te laten gaan (o.a. ondergrondse opslagcontainers 
Provinciënwijk, Von Brucken Focklaan en Havendreef);

3. Als onderdeel daarvan de ophaalservice te vergroten door in de zomer 
wekelijks de GFT rolemmers te legen, en hulp aan te bieden bij het scheiden 
van keukenafval in de hoogbouw m.b.v. keukenemmertjes; 

4. De wegbrengparkjes (5, met bovengrondse containers) in de wijk Merlenhoven 
t.b.v. het omgekeerd inzamelen definitief in te richten met ondergrondse 
opslagcontainers;

5. Nadere afspraken te maken met Meerlanden over:
- het structureel frequenter legen van de containers in de bestaande 
brengparken;
- het monitoren van de resultaten van de afvalinzameling via de brengparken 
(kwantitatief en kwalitatief);
- het tijdelijk uitbreiden van de bestaande brengparken met extra bovengrondse 
containers, zodat ook drinkkartons, en blik met het plastic kunnen worden 
weggebracht (PMD);

6. Nadere afspraken te maken met Meerlanden over:
- het monitoren van het aan huis ingezamelde GFT en restafval in Heemstede 
(kwantitatief en kwalitatief);
- het formuleren van doelstellingen voor de beoogde reductie van restafval 
(kwalitatief en kwantitatief);



Vervolg

4
7. Een verkenning te maken van de mogelijkheden om het ophalen van restafval 

flexibeler te maken door onze inwoners, bijvoorbeeld door ze de keuze te 
geven tussen een 240 liter container, te legen eens per 2 weken of eens per 4 
weken, een 140 liter container, te legen eens per 2 weken of eens per 4 weken, 
met een differentiatie in de tarieven die recht doet aan het principe dat afval 
scheiden loont voor onze inwoners. Onderdeel daarvan is dat in die wijken waar 
als omgekeerd inzamelen is ingevoerd het laagste tarief betalen. 

8. Als de Coronamaatregelen versoepeld worden en de gemeente weer de wijken 
in kan, een TOP-3 van wijken aan te wijzen waar in 2022 samen met bewoners, 
scholen en maatschappelijke organisaties gestart kan worden met de invoering 
van een duurzaam afvalbeleid door omgekeerd inzamelen of PMD inzamelen 
met een derde rolemmer. Inzet is een snelle, substantiële reductie van het 
restafval in combinatie met een toename van het ingezamelde GFT, 
papier/karton, glas en PMD met goede kwaliteit om recycling mogelijk te 
maken.

9. De kosten van deze maatregelen ten laste te brengen van krediet “vervangen 
ondergrondse containers restafval en GFT” en bij de Voorjaarsnota 2021 
inzichtelijk te maken wat de te verwachten kosten voor de gemeente in 2021 en 
2022 zullen zijn, en of er aanvullende kredieten nodig zijn. 

En gaat over tot de orde van de dag

De motie is aangenomen met 12 stemmen voor en 9 stemmen tegen.
Voor stemden de fracties van HBB, GL, PvdA en het raadslid van der Hoff.
Tegen stemden de fractie van VVD, CDA en de raadsleden Rocourt en Duinker.

5 Vaststellen ‘Woonakkoord Zuid-Kennemerland/IJmond 2021-2025’

De raad besluit:
Het 'Woonakkoord Zuid-Kennemerland/IJmond 2021-2025' vast te stellen.

D66, VVD en CDA dienen een amendement in, dat na de beraadslagingen wordt 
ingetrokken.

De wethouder bevestigt dat zij bij actualisaties van het uitvoeringsprogramma de 
zienswijze van de raad zal vragen.
De wethouder zegt toe het verschuivende krachtenveld in de regio te monitoren en na 
te gaan in welke vorm zij dat aan de raad kan terugkoppelen.

Het besluit is vastgesteld zonder stemming.



6 Criteria voor toetsing ambtelijke samenwerking

De raad besluit:
1. Vast te stellen de uitwerking van de criteria voor toetsing van ambtelijke 
samenwerking (bijlage 1)
2. In te stemmen met het vervolgproces:

a. De vervlochten teams (excl. ICT) te toetsen aan de hand van de uitgewerkte 
criteria;
b. In de jaarrekening, bij de paragraaf bedrijfsvoering, een rapportage op te nemen 
met betrekking tot de huidige ambtelijke samenwerkingen.

Het besluit is vastgesteld zonder stemming.

7 Reactie op de concept-Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland 2020 - 2050

De raad besluit:
In te stemmen met de conceptbrief aan het bestuur van de Gemeenschappelijke 
Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland waarin, in navolging van de motie 
"Heemstede in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) - thema mobiliteit" en het 
amendement "Bijdrage mobiliteitsfonds spoorverbetering Haarlem - Zandvoort", de 
zienswijze van de raad gegeven wordt op de concept-Bereikbaarheidsvisie Zuid-
Kennemerland 2020 - 2050.

Het besluit is vastgesteld zonder stemming.

8 Voorlopige gunning accountantsdiensten vanaf boekjaar 2021

De raad besluit:
De accountantsdiensten voor het boekjaar 2021 en 2022 voorlopig te gunnen aan 
Publieke Sector Accountants B.V. met de optie van verlenging van 2 keer 1 jaar.

Het besluit is vastgesteld zonder beraadslaging en zonder stemming.

9 Wijziging Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociale Zaken

De raad besluit:
Toestemming te geven de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociale Zaken 
2016 te wijzigen conform bijgevoegd wijzigingsbesluit.

Het besluit is vastgesteld zonder stemming.

OVERIGE PUNTEN

10 Lijst van Ingekomen Stukken raadsvergadering 18 februari 2021 en 
raadsvergadering 25 maart 2021.

De afdoening van de ingekomen stukken van deze raadsvergaderingen is vastgesteld 
zonder beraadslaging en zonder stemming.



11 Benoeming in raadscommissies
schriftelijke stemming per post.

De fractie van HBB stelt voor mw J. Goedkoop te benoemen als lid van de commissie 
Samenleving.

12 Mondelinge beantwoording vragen CDA inzake contract AEB

De beantwoording komt opnieuw op de agenda in de raadsvergadering van 22 april 
2021.

13 Wat verder ter tafel komt

Mw Stam heeft vragen ingediend over ligplaatsen.
De wethouder zegt toe de vragen schriftelijk te beantwoorden vóór de commissie MID 
van 7 april 2021.

De voorzitter sluit de vergadering om 00.01 uur.


