
27 mei 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), 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 Vaststellen agenda raadsvergadering 27 mei 2021

Agendapunt toegevoegd: benoeming leden vertrouwenscommissie (via een stembriefje)
Onder wat er verder ter tafel komt zijn vragen ingediend van D66 over 
beantwoordingstermijnen.

2 Vragenuur

Er zijn geen vragen ingediend.

3 Ontwerp Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Kennemerland en ontwerp 
Programmabegroting 2022-2025 Veiligheidsregio Kennemerland

De raad besluit:
1. De bijgevoegde zienswijze te geven inzake het ontwerp jaarverslag en 

programmabegroting van de Veiligheidsregio Kennemerland:
2. Het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland overeenkomstig te 

berichten.

Het besluit is vastgesteld zonder stemming

4 Zienswijze ontwerpbegroting 2022 GR Schoolverzuim en voortijdig 
schoolverlaten Zuid-Kennemerland en IJmond

De raad besluit:
1. In het kader van het geven van een zienswijze in te stemmen met de 

ontwerpbegroting 2022 van de "GR Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten 
Zuid-Kennemerland en IJmond";

2. Het GR bestuur overeenkomstig te berichten.

Het besluit is vastgesteld zonder stemming.



5 Wijziging Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs

De raadbesluit:
Het Besluit Wijziging Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs 
gemeente Heemstede 2021 vast te stellen.

Het besluit is vastgesteld zonder stemming.

6 Kader voor de ambtelijke samenwerking Heemstede - Bloemendaal

De raad besluit:
Het kader voor de ambtelijke samenwerking Heemstede - Bloemendaal vast te stellen.

Het besluit is vastgesteld zonder stemming, na bevestiging van de toezegging dat de 
criteria ambtelijke samenwerking die zijn vastgesteld door de raad van toepassing zijn 
op aangaan, evaluatie en evt ontbinden van samenwerking. 

7 Instemmen met de Regionale Energiestrategie 1.0 Noord-Holland Zuid

De raad besluit:
1. In te stemmen met de RES 1.0 NHZ als resultaat uit het regionale proces. Met 

als belangrijkste punten: 
a. De ambitie van de regio Noord-Holland Zuid van 2,7 TWh als uitgangspunt te 
hanteren voor opwek in 2030 in de regio NoordHolland Zuid, en daarmee bij te 
dragen aan de landelijke opgave van 35 TWH hernieuwbare energie in 2030. 
b. De kaart met globale zoekgebieden voor opwek van grootschalige wind- en 
zonne-energie daarvoor als uitgangspunt te hanteren.

2. De uitkomsten van de RES 1.0, die effect hebben op Heemstede, mee te 
nemen bij de uitwerking van de uitvoeringsinstrumenten voor omgevingsbeleid.

Het besluit is vastgesteld zonder stemming.

8 Vaststellen Afvalstoffenverordening Heemstede 2021

De raad besluit:
de Afvalstoffenverordening Heemstede 2021 vast te stellen.

Het besluit is vastgesteld zonder stemming

9 Verlenging ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder

De raad besluit:
de ontheffing, verleend aan wethouder N.F. Mulder, van het vereiste van het 
ingezetenschap voor wethouders, te verlengen voor de duur van een jaar (tot 31 mei 
2022). 

Het besluit is vastgesteld met 18 stemmen voor en 3 stemmen tegen.
Tegen stemden de leden Radix, Stam en Brouwers.
Voor stemden de leden Keyser, Kremer, van de Pieterman, Jagtenberg, ten Have, 
Havers, Goedkoop, Rocourt, Duinker, van der Hoff, Pameijer, de Zeeuw, Verrips, van 
der Heijden, Boeder, de Wit, Wulfers, Kramer.



10 Benoemen burgerlid voor de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit 
gemeente Heemstede 

Per 1 juni 2021 te benoemen als burgerlid van de Adviescommissie voor Ruimtelijke 
Kwaliteit Heemstede, de heer Van Z. voor de periode tot 1 juni 2024, met de 
mogelijkheid tot herbenoeming voor een periode van drie jaar.

Het besluit is vastgesteld na schriftelijke stemming.

11 Benoeming in auditcommissie Heemstede

Voorstel:
Mw Stam te benoemen als lid van de auditcommissie

De stemmen staken. De stemming vindt opnieuw plaats in de raadsvergadering van 14 
juni 2021.

12 Benoeming leden Vertrouwenscommisie Heemstede

De voorgedragen leden Havers, Radix, Rocourt, Boeder en Pameijer zijn benoemd na 
schriftelijke stemming.

13 Bekrachtigen geheimhouding in het raadsvoorstel kapitaalversterking Stedin/ 
aankoop cumulatief preferente aandelen

De raad besluit:
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.

14 Lijst van Ingekomen Stukken raadsvergadering 27 mei 2021

De lijst is zonder wijzigingen vastgesteld.

15 Wat verder ter tafel komt

Mw van der Hoff (D66) over responstermijnen van communicatie

Mw de Wit (CDA) over verwerving Jeugdhulp

De voorzitter sluit de vergadering om 21.12 uur


