
Besluitenlijst raadsvergadering  
25 november 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), 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: dhr. Boeder (CDA) verlaat de vergadering voortijdig (tijdens agendapunt 6) 
 
VOORZITTER: Mw. A.C. Nienhuis (burgemeester) 
GRIFFIER: Mw. S.C. Madern 

 
Aanwezig zijn 21 van de 21 raadsleden tot agendapunt 6 
 
 

1 
 

Opening 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20.04 uur.  
 

 

 
2 
 

Belofte fractieassistent 
 
Mw. W.L. Luiken legt de belofte af als fractieassistent voor D66. 
 

 

 
3 
 

Vaststellen agenda 
 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

 

 
4 
 

Vragenuur raadsvergadering 25 november 2021 
 
Dhr. Boeder (CDA) heeft vragen ingediend. 
 
Wethouder van der Have beantwoordt alle vragen bevestigend en zegt toe: 
 

dat het college een chronologische inventarisatie van het 
Manpadlaan dossier beschikbaar stelt van  

a. de (delen) geheime documenten en vergaderingen;  
b. geheimhoudingen opgelegd door het college, bekrachtigd 

door de raad; 
c. geheimhoudingen opgelegd door de raad; 
d. een advies aan de raad tot opheffing van de 

geheimhoudingen of gedeeltelijk, en voor zover dat volgens 
het college niet gewenst is, na vervulling van welke 
voorwaarde wel tot opheffing kan worden besloten.’ 

 

 

 



5 
 

Zienswijze voorgestelde begrotingswijziging Omgevingsdienst IJmond 
2022 
 
De raad besluit: 
De volgende zienswijze af te geven aan de Omgevingsdienst IJmond: 
a. Een positieve zienswijze af te geven op de voorgestelde 
begrotingswijziging 2022. 
b. De Omgevingsdienst IJmond te verzoeken in het vervolg de termijnen 
voor het opvragen van een zienswijze van 10 weken te handhaven. 
 
Het besluit is zonder stemming vastgesteld. 
 

 

 
De vergadering wordt kort geschorst en dhr. Radix neemt plaats als plv. voorzitter. 
 

6 
 

Definitieve samenwerkingsafspraken MRA  
 
De raad maakt de volgende zienswijze kenbaar over het vaststellen van de 
Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam: Met het vaststellen 
van de Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam in te stemmen 
en de MRA kritisch en alert te volgen. 
 

 

 
Dhr. Boeder (CDA) verlaat de vergadering tijdens agendapunt 6. 
 
De vergadering wordt kort geschorst en burgemeester Nienhuis neemt weer plaats als voorzitter. 
 
Op voorstel van de voorzitter besluit de raad de besluiten betreffende agendapunt 7 t/m 13 per 
hamerslag vast te stellen. 
 

7 Verordening kinderopvang op sociaal-medische indicatie (SMI) 
Heemstede 2022 
 
De raad besluit:  
de Verordening kinderopvang op sociaal-medische indicatie Heemstede 
2022 vast te stellen (A-stuk) 
 
Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld. 
 

 

 
8 Transitievisie Warmte Heemstede 

 
De raad besluit: 
De Transitievisie Warmte Heemstede vast te stellen.  
 
Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld. 
 

 

 



9 Programma water Bloemendaal en Heemstede 2022-2026 
 
De raad besluit: 
1. Het Programma Water gemeenten Bloemendaal en Heemstede 2022 t/m 
2026 vast te stellen; 
2. Kennis te nemen van het Grondwaterbeleidsplan gemeenten 
Bloemendaal en Heemstede en het bijbehorende Grondwaterbeheerplan 
Heemstede; 
3. De huidige formatie voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken 
(riolering, hemelwater en grondwater) uit te breiden met 1 fte per 1 januari 
2022 (€ 86.000); 
4. Het investeringsprogramma 2022-2026 aan te passen bij de voorjaarsnota 
2022 en de kadernota 2023-2026 overeenkomstig de tabel “ investeringen” 
onder “ Financiën”, onderdeel “investeringen”; 
5. De primaire begroting 2022 als volgt te wijzigen (per saldo € 29.678 
voordeel): de storting 2022 in de voorziening vervangingsinvesteringen 
riolen op € 555.000 vast te stellen (was € 413.677) en de onttrekking aan de 
voorziening riolering 2022 vast te stellen op € 171.001 (was nihil). Daarbij uit 
te gaan van 13.116 aansluitingen riolering (was 13.221) met een tarief van € 
247,18 per aansluiting. 
 
Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld. 
 

 

 
10 Strategie en agenda Klimaatadaptatie 2022-2026 

 
De raad besluit: 
1. De strategie en agenda klimaatadaptatie gemeenten Bloemendaal en 
Heemstede vast te stellen; 
2. In de voorjaarsnota 2022 een bedrag van € 68.000 te verwerken en in de 
kadernota 2023-2026 een jaarlijks budget van € 50.000 voor strategie en 
agenda Klimaatadaptatie. 
 
Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld. 
 

 

 
11 Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2021 gemeente 

Heemstede 
 
De raad besluit:  
het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2021 
van de gemeente Heemstede vast te stellen. 
 
Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld. 
 

 

 
12 Verklaring van geen bedenkingen Herenboerderij, Cruquiusweg 45a 

 
De raad besluit:  
een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de activiteit afwijken 
bestemmingsplan Herziening Landgoederen en Groene Gebieden ten 
behoeve van een herenboerderij Cruquiusweg 45a te Heemstede. 
 
Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld. 
 

 

 



13 Opheffen van de op het advies ‘Gemeente Heemstede/Advies grens 
bebouwde kom’ van onze externe jurist (d.d. 8 mei 2020) opgelegde 
geheimhouding 
 
De raad besluit:  
1. Het besluit van 8 oktober 2020 te herroepen; 
2. De in de vergadering van 25 juni 2020 door de raad bekrachtigde 
geheimhouding die rust op het advies ‘Gemeente Heemstede/Advies grens 
bebouwde kom’ van de externe jurist/huisadvocaat (van 8 mei 2020) op te 
heffen; 
3. Lopende de bezwarenprocedure, naar aanleiding van het verzoek op 
grond van de Wet openbaarheid van bestuur, van 6 juli 2020, het advies 
‘Gemeente Heemstede/Advies grens bebouwde kom’ van de externe jurist 
(van 8 mei 2020) openbaar te maken door het stuk (ongelakt) te verstrekken 
aan de bezwaarmaker; 
4. De commissie voor bezwaarschriften te informeren.  
 
Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld. 
 

 

 
14 
 

Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 25 november 2021 
 
De lijst is vastgesteld met de volgende wijzigingen: 

- Ingekomen stuk nr. 25 te betrekken bij verdere besprekingen 
betreffende het wegcategoriseringsplan. 

- Ingekomen stuk nr. 29 door te sturen naar het college voor een 
reactie, met een kopie aan de raad. 

- Ingekomen stuk nr. 30 door te sturen naar het college voor een 
reactie, met een kopie aan de raad. 

 

 

 
De vergadering wordt kort geschorst en dhr. Radix neemt plaats als plv. voorzitter. 
 

15 
 

Wat verder ter tafel komt 
 
Dhr. Rocourt (D66) heeft vragen ingediend. 
 
Burgemeester Nienhuis beantwoordt de vragen. 

 

 

 
De vergadering wordt kort geschorst en burgemeester Nienhuis neemt weer plaats als voorzitter. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.47 uur. 


