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AANWEZIG: mw. L.F. Jagtenberg (HBB), dhr P.C. Keyser (HBB), mw J. Goedkoop (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), dhr. M.B.H.J. Radix (VVD, vanaf 20.30 uur), dhr A.M. 
Kramer (VVD, tot 20.30 uur), 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).

AFWEZIG: mw. A.M.C.E. Stam (VVD), dhr Kramer vanaf 20.30 ur

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

Aanwezig zijn 19 van de 21 raadsleden

1 Vaststellen agenda raadsvergadering 28 januari 2021

De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld

2 Vragenuur

Er zijn geen vragen ingediend

3 Beschikbaar stellen krediet uitbreiding basisschool De Evenaar

De raad besluit:
1. Een krediet van maximaal € 250.000 beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van 

basisschool De Evenaar onder de volgende voorwaarden:
• De middelen worden uitgekeerd op basis van een Definitief Ontwerp en begroting
• De gemeente stelt geen extra middelen beschikbaar voor tijdelijke huisvesting.
• Het plan frustreert de plannen met het gebouw in 2032 niet.
• Het schoolbestuur betrekt de omgeving bij het plan.

2. Het benodigde extra krediet van € 200.000 mee te nemen in de Voorjaarsnota 2021. 

Het besluit is zonder stemming vastgesteld.

Dhr Radix arriveert en dhr Kramer verlaat de vergadering



4 Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland

De raad besluit:
In te stemmen met de vorming van een 'Participatiebedrijf', conform de kaders in de 
rapportage 'Ontwerp Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland'.

Het besluit is zonder stemming vastgesteld, met de stem van dhr Boeder tegen.

5 Wensen en bedenkingen deelname Werkgeversvereniging Samenwerkende 
Veiligheidsregio's

De raad besluit:
Geen wensen en bedenkingen mee te geven aan het Algemeen Bestuur van de 
Veiligheidsregio Kennemerland ten aanzien van het besluit tot deelname aan de 
landelijke Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV). 

Het besluit is zonder stemming vastgesteld.

6 Aanhouden huidige samenstelling van de Adviescommissie voor Ruimtelijke 
Kwaliteit tot het inwerking treden van de Omgevingswet

De raad besluit:
De huidige Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit aanhouden tot het inwerking 
treden van de Omgevingswet.

Het besluit is zonder stemming vastgesteld.

7 Vaststellen aanbevelingen Rekenkamerrapport 'Sturen op het realiseren van 
duurzaamheidsdoelstellingen'

De raad besluit: 
De aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport 'Sturing op het realiseren van 
duurzaamheidsdoelstellingen in de gemeente Heemstede' over te nemen: 

1. Ontwikkel een routekaart waarin de tussenstappen en -doelen worden 
uitgewerkt die leiden tot realisatie van de lange termijn doelstellingen 

2. Investeer in monitoring en sturingsinformatie zodat voor alle betrokkenen 
inzichtelijk is in hoeverre de gemeente "op koers ligt" 

3. Versterk het programmamanagement en stel daarvoor aanvullend budget en 
menskracht beschikbaar 

4. Behoud en versterk de samenwerking met partners 

Het besluit is zonder stemming vastgesteld.

Het College heeft toegezegd: 
 Een nulmeting voor de zomer
 Een monitoring-systeem te ontwikkelen met betrokkenheid van de Adviesgroep 

Duurzaamheid (Q3 2021)
 En deze ter bespreking aan te bieden in Q4 2021.



8 Bespreeknotitie Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

De burgemeester beantwoordt de vragen over de procedure bij spoed.
In de raad is op dit moment geen behoefte om het verantwoordingsverslag van de 
voorzitter van de VRK met de voorzitter te bespreken.

Daarmee is de notitie voldoende besproken.

9 Lijst van Ingekomen Stukken van de raadsvergadering van 28 januari 2021

De voorgestelde afdoening is ongewijzigd vastgesteld.
Met complimenten en dank aan de Werkgroep Toegankelijkheid (brief # 14) voor hun 
werk en inzet, bij monde van dhr Boeder.

10 Wat verder ter tafel komt

Dhr Rocourt over het vaccinatieprogramma Covid-19.
De burgemeester geeft aan dat twee extra priklocaties worden verwacht, vermoedelijk 
in Haarlem en in Velsen. Via de tweewekelijkse collegeberichten en in de commissie 
samenleving blijft de raad op de hoogte van de ontwikkelingen. Een brief van de GGD 
over vaccineren is aangeboden aan de griffie.

Dhr Boeder over afvaldumpingen bij het brengparkje Valkenburgerplein nav een brief 
van inwoners.

Mw van der Hoff nav berichtgeving inzake huurders die koopwoning(en) bezitten. Is er 
beleid bij de corporaties?
De wethouder neemt de vraag mee naar het overleg met de corporaties.

Dhr Radix nodigt de leden uit voor een VVD-bijeenkomst over afvalbeleid op 2 februari.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur.


