Besluitenlijst
raadsvergadering
30 september 2021
AANWEZIG: mw. S.L. van de Pieterman (HBB), mw. N. Ten Have-Posthumus (HBB), mw. L.F.
Jagtenberg (HBB), mw. C.W. Havers (HBB), dhr P.C. Keyser (HBB), dhr K.R. Kremer (HBB), dhr O.F.
Lommerse (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), mw. C.V. van der Hoff (D66), dhr J.J.
Duinker (D66), dhr A.P.A.F. Rocourt (D66), mw. T.J.G. van der Heijden (GL), dhr. E. de Zeeuw (GL),
dhr B. Verrips (GL), mw. S.A. de Wit – van der Linden (CDA), dhr O.J. Boeder (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: Dhr. F.B. Wilschut (plaatsvervangend griffier)
Aanwezig zijn 21 van de 21 raadsleden

1

Opening en beëdiging raadslid
De raad onderzoekt de geloofsbrieven van mw. N. ten Have – Posthumus (HBB).
De raad besluit over de toelating van mw. ten Have tot de raad.
Mw. ten Have legt de belofte af.

2

Aanwijzing tot griffier
De raad neemt afscheid van de oude griffier mw. Hesp.
De raad besluit:
mw. S.C. Madern met ingang van 1 oktober 2021 aan te wijzen als griffier van de
gemeenteraad van Heemstede;
tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met mw. S.C. Madern
per 1 oktober 2021 tot 1 januari 2023.
Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld.
Mw. Madern legt de belofte af.

3

Vaststellen agenda raadsvergadering 30 september 2021
De voorzitter stelt voor om agendapunten 11 en 12 samen te bespreken omdat ze beide
over de jaarwisseling en vuurwerk(overlast) gaan.
Hiermee is de agenda vastgesteld.

723838

4

Vragenuur raadsvergadering 30 september 2021
Dhr. Boeder (CDA) heeft vragen ingediend over ‘Wij maken Heemstede’.
Toezegging: Het college zegt toe bij de Legesverordening in december overzicht te
hebben van de baten en kosten van het plaatsen van een hek bij een buurtactiviteit en
hoe die zich tot elkaar verhouden.

5

Wijziging kapitaalstructuur Meerlanden Holding NV
De raad besluit:
1. in te stemmen met de aanpassing van de kapitaalstructuur van De Meerlanden
Holding N.V. (Meerlanden), mede ten behoeve van toetreding van nieuwe
aandeelhouders, op de volgende punten:
a) afstemming van het aantal aandelen op het aantal aansluitingen
(Evenredigheidsprincipe);
b) het gebruik van de intrinsieke waarde bij (ver)koop van aandelen;
c) eenmalige introductie van transitie aandelen bij drie gemeentelijke
aandeelhouders (waaronder Heemstede) en de daarbij gehanteerde
maximale looptijd, afbouw en rente, in het kader van de transitie, vanwege
het historisch ontstane verschil in aandelen;
d) periodieke herijking (jaarlijkse aanpassing) van de aandelen op basis van
het Evenredigheidsprincipe;
e) toepassing van de desintegratieregeling op alle werkzaamheden /
opdrachten aan Meerlanden;
f) de (al bestaande) verplichting tot het onderbrengen van inzameling van
huishoudelijke afvalstoffen en reiniging, met inachtneming van de
bestaande uitzonderingen (welke uitzonderingen als dispensaties gelden).
2. in te stemmen met de statutenwijziging van Meerlanden (geagendeerd in een
aandeelhoudersvergadering van Meerlanden in het 4e kwartaal 2021);
3. in te stemmen met het aangaan door de gemeente van de
herschikkingsovereenkomst (HSO) en de samenwerkingsovereenkomst
(SWOK);
4. in te stemmen met de verkrijging (door conversie bij statutenwijziging) van een
transitie aandeel met een hoofdsom (basisrekenbedrag) dat gelijk is aan EUR
1.444.236,28, zijnde EUR 199,37 per omgewisseld aandeel, en overdracht om
niet van de overige om te wisselen 7.244 aandelen, door middel van een
notariële akte, en met het verlenen van een volmacht aan medewerkers van
Loyens & Loeff N.V om de gemeente te vertegenwoordigen met betrekking tot
het ondertekenen van de genoemde notariële akte;
5. het dividend in de (meerjaren)begroting van Heemstede met ingang van 2021
aan te passen overeenkomstig de tabel “aanpassing (meerjaren)raming”, kolom
“totaal dividend” (pagina 12 onderaan);
6. op het moment van converteren van 7.244 gewone aandelen in 1
transitieaandeel een bestemmingsreserve “dekking dividendverlies wijziging
kapitaalstructuur Meerlanden” te vormen van € 826.600 ten laste van de
boekwinst en de jaarlijkse onttrekking aan de reserve 2022-2031 gelijk te laten
lopen aan de tabel “aanpassing (meerjaren)raming”, kolom “verschil” (pagina 12
onderaan) en in 2032 het restant van € 92.800 te onttrekken.
Het besluit is vastgesteld zonder stemming.

6

Benoemen lid raad van toezicht Stichting Openbaar Primair Onderwijs ZuidKennemerland
De raad besluit:
in te stemmen met de benoeming per 1 september 2021 van dhr. D van Velzen in de
raad van toezicht van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland.
Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld.

7

Verklaring van geen bedenkingen Sanitaire voorziening Haven van Heemstede
De raad besluit:
een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het plaatsen van een sanitaire
voorziening aan de verlaagde kade van de Havenstraat in de Haven van Heemstede.
Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld.

8

Verduurzamen eigen gebouwen
De raad besluit:
1. eenmalig € 900.000 in de “voorziening onderhoudsfonds woningen en gebouwen” te
storten overeenkomstig het totaal van het duurzaam meerjarenonderhoudsplan
(DMJOP), en deze storting te dekken door onttrekking van dit bedrag aan de algemene
reserve.
2. de “voorziening onderhoudsfonds woningen en gebouwen” overeenkomstig het
Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) aan te laten
sluiten op het meerjarenonderhoudsplan 2021-2029 (MJOP) en het duurzaam
meerjarenonderhoudsplan 2021-2029 (DMJOP) en deze overeenkomstig de
uitgangspunten in de paragraaf kapitaalgoederen bij de begroting en rekening en de
nota reserves en voorzieningen jaarlijks te actualiseren.
Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld.

9

Nota verbonden partijen 2021 gemeente Heemstede
De raad besluit:
de Nota verbonden partijen en de daarin opgenomen uitgangspunten vast te stellen.
Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld.

10

Regiovisie jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond
De raad besluit:
de Regiovisie jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond vast te stellen
Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld.

11

Procesnotitie maatschappelijk debat jaarwisseling en vuurwerk(overlast)
Conclusie voorzitter: Er is breed draagvlak binnen de raad om bij participatie over
de jaarwisseling en vuurwerk(overlast) een afspiegeling van de samenleving te
raadplegen en dan vooral om jeugd te bereiken. Verder vindt de raad het
verstandig om binnen de regio af te stemmen. Als het gaat om het moment van
participatie en het waarover is er een voorstel gedaan in de motie van het CDA
(zie agendapunt 12).

12

Motie CDA Heemstede vuurwerkvrij
Roept het college op:
te bewerkstelligen dat de APV van de gemeente Heemstede wordt aangepast op die
manier dat met ingang van het jaar 2022/2023 geen vuurwerk (categorie F2) mag
worden afgestoken met uitzondering van georganiseerde en vergunde vuurwerken, zo
nodig door een raadsvoorstel met deze strekking aan te bieden aan de raad;
in goed overleg met inwoners en organisaties te zoeken naar mogelijke andere,
innovatieve, milieuvriendelijke, feestelijke, veilige invullingen van de jaarwisseling,
hierbij de mogelijkheid kan worden opengelaten dat er een vergunning kan worden
verleend voor bijvoorbeeld georganiseerd vuurwerk;
Dhr. Rocourt (D66) vraagt een hoofdelijke stemming aan.
De leden Keyser (HBB), Kremer (HBB), Jagtenberg (HBB), Havers (HBB), van der Hoff
(D66), Duinker (D66), Rocourt (D66), Pameijer (PvdA), Verrips (GL), van der Heijden
(GL), de Zeeuw (GL) en Radix (VVD) leggen een stemverklaring af.
De motie is verworpen met 9 stemmen voor en 12 stemmen tegen.
Voor stemden de leden: Rocourt (D66), Verrips (GL), van der Heijden (GL), de Wit-van
der Linden (CDA), Boeder (CDA), Wulfers (VVD), Kramer (VVD), Stam (VVD) en
Brouwers (VVD).
Tegen stemden de leden: Keyser (HBB), Kremer (HBB), Jagtenberg (HBB), van de
Pieterman (HBB), Havers (HBB), Lommerse (HBB), ten Have-Posthumus (HBB), van
der Hoff (D66), Duinker (D66), Pameijer (D66), de Zeeuw (GL) en Radix (VVD).

13

Lijst van Ingekomen Stukken raadsvergadering 30 september 2021
De afdoening van de ingekomen stukken is vastgesteld zonder wijzigingen.

14

Wat verder ter tafel komt

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23:21 uur.

