
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst  
raadsvergadering 

851238 

21 december 2022 
 

AANWEZIG: John Wulfers (VVD), Vanessa Storm van ’s Gravesande-Penn (VVD), Lusine Bakhshyan 
(VVD), Hans Boudewijn (VVD), Remco Ates (VVD), Jan Verhagen (HBB), Annelies van der Have 
(HBB), Ems Post-van Zon (HBB), Anne-Marie Apswoude (HBB), Antoine Rocourt (D66), Marloes 
Derks (D66), Paul Nielen (D66), Tobias Zwijnenburg (D66), Thera van der Heijden (GroenLinks), 
Peter Zoetemeijer (GroenLinks), Oscar Boeder (CDA), Sjors van der Weijden (CDA), Romée Pameijer 
(PvdA), Celmo Vidal Queta (PvdA), Eveline Stam (wethouder), Anneke Grummel (wethouder), 
Arianne de Wit-van der Linden (wethouder) en Sam Meerhoff (wethouder). 
 
AFWEZIG: Jan Duinker (HBB) 
 
VOORZITTER: Astrid Nienhuis (burgemeester) 
GRIFFIER: Frank Wilschut  
 
Aanwezig zijn 20 van de 21 raadsleden 
 
 

1 Opening 

 

2 Aanwijzing griffier  

De raad neemt afscheid van Liesbeth Demming (griffiemedewerker). 

 

De raad besluit: 
Dhr. E.G. Bunt met ingang van 9 januari 2023 aan te wijzen als griffier van de 
gemeenteraad van Heemstede;  

Het besluit is unaniem aangenomen.  

Evert Bunt legt de belofte af.  

 



 

 

3 Vaststellen agenda 
 

• GroenLinks heeft vragen ingediend voor het vragenuur over zwemmen in de 
haven van Heemstede tijdens de nieuwjaarsduik.  

• CDA heeft vragen ingediend voor het vragenuur over huis-aan-huis bezorging 
magazine.  

• HBB heeft een amendement ingediend over de OZB-tarieven bij het 
raadsvoorstel belastingverordeningen.   

• De PvdA heeft een motie ingediend over warme kamers voor alle 
Heemstedenaren. De voorzitter stelt voor deze motie onder overige punten voor 
het vaste agendapunt regionale samenwerking te behandelen.  

• Het CDA heeft onder WVTTK vragen ingediend over het 
Wegcategoriseringsplan en de uitvoering daarvan. 

• HBB heeft onder WVTTK vragen ingediend over een brief van de LIS van 
november van bewoners Princenhof 

• HBB heeft onder WVTTK vragen ingediend over vragen en antwoorden van de 
pers.  

• Het CDA heeft onder WVTTK vragen ingediend over de opvang asielzoekers in 
Heemstede.  

• HBB heeft onder WVTTK vragen ingediend over een verzoek discussie 
opvanglocaties 

• GroenLinks zal onder WVTTK een mededeling doen over technische vragen die 
zij hebben gesteld over de Ja Ja Stickers.   

De agenda wordt met deze wijzigingen vastgesteld. 

 

4 Vragenuur  
 

• Dhr. Boeder (CDA) heeft vragen ingediend over huis-aan-huis bezorging 
magazine. 

• Dhr. Zoetemeijer (GroenLinks) heeft vragen ingediend over zwemmen in de 
haven van Heemstede tijdens de nieuwjaarsduik.  

De vragen worden door het college beantwoord.  
 

5 Instellen Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoering Bloemendaal en 
Heemstede per 1 januari 2023. 

Toezegging: Het college laat de raad schriftelijk weten hoeveel uitstel mogelijk is 
om de Gemeenschappelijke Regeling met terugwerkende kracht in te laten gaan.  

Conclusie voorzitter: De raad neemt langer de tijd voor dit voorstel. Er wordt 
vanavond geen besluit over genomen. De raad vraagt het college om een 
extern juridisch advies over de gemeenschappelijke regeling. Daarna wordt 
het voorstel weer geagendeerd voor verdere bespreking.  

 



 

 

6 Vaststellen belastingverordeningen 2023 

Dhr. Verhagen (HBB) heeft een amendement aangekondigd en ingediend. Het 
voorstel is om de verordening onroerendezaakbelastingen Heemstede 2023, artikel 
5, lid 1 als volgt te wijzigen:  

Verordening onroerendezaakbelastingen Heemstede 2023, art. 5, lid 1:  

Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. 
Het percentage bedraagt voor: 
a. de gebruikersbelasting 0,2054%; 
b. de eigenarenbelasting 
i. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,0648%; 
ii. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,2487%. 
 
Amendement: HBB stelt voor artikel 5, lid 1, te wijzigen in: 
Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. 
Het percentage bedraagt voor: 
a. de gebruikersbelasting 0,1943%; 
b. de eigenarenbelasting 
i. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,0621%; 
ii. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,2358%. 

 

 Uitslag stemming amendement:  

Voor: HBB 
Tegen: VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA. 
Het amendement is met 4 voor en 16 tegen verworpen. 

De raad besluit:  
de volgende belastingverordeningen vast te stellen: 

a) Verordening onroerendezaakbelastingen Heemstede 2023; 
b) Verordening afvalstoffenheffing Heemstede 2023; 
c) Verordening riool- en waterzorgheffing Heemstede 2023; 
d) Verordening leges Heemstede 2023; 
e) Verordening lijkbezorgingsrechten Heemstede 2023; 
f) Verordening precariobelasting Heemstede 2023; 
g) Verordening marktgelden Heemstede 2023; 
h) Verordening belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten Heemstede 

2023; 
i) Verordening liggeld woonschepen Cruquiushaven Heemstede 2023; 
j) Verordening parkeerbelasting Heemstede 2023; 
k) Verordening kwijtschelding Heemstede 2023. 

 

Uitslag stemming raadsbesluit:  

Voor: VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA. 
Tegen: HBB 
Het voorstel is met 16 voor en 4 tegen aangenomen. 

 



 

 

7 Najaarsnota 2022 

Dhr. Verhagen (HBB) legt een stemverklaring af.  

De raad besluit:  

1. in te stemmen met de najaarsnota 2022 en de begroting 2022 te wijzigen 
overeenkomstig de hoofdstukken 2 (de financiële mutaties) en hoofdstuk 3 (3.1 
af te sluiten kredieten en 3.2 wijziging kredieten); 

2. kennis te nemen van hoofdstuk 3.3 ‘overzicht lopende kredieten’ en bijlage 4.1 
‘rapportage sociaal domein - Wmo en Jeugd. 

Het besluit is unaniem aangenomen.  

 

8 Vaststellen bestemmingsreserve voor de energietransitie 

Toezegging: Het college informeert de raad over waar te vinden is hoe het 
energieverbruik van Heemstede zich ontwikkelt.  
 

De raad besluit: 
1. Eenmalig een bedrag van € 4.400.000 te onttrekken uit de algemene reserve en 

toe te voegen aan een nieuwe bestemmingsreserve Energietransitie. 
2. Deze nieuw bestemmingsreserve in te zetten voor de versnelling van de 

energietransitie in Heemstede. 
 
Uitslag stemming raadsbesluit:  
Voor: VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA. 
Tegen: HBB 
Het voorstel is met 16 voor en 4 tegen aangenomen.  

 

9 Rekenkamerrapport 'Informatiebeveiliging'  

 
Dhr. Boeder (CDA) verlaat de vergadering om 23:13 uur.  
 
Toezegging: Het college zegt toe de raad te informeren over hoe de gemeente 
Heemstede het op het gebied van informatiebeveiliging t.o.v. omliggende 
gemeenten.  
 
De raad besluit:  
De aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport ‘Informatiebeveiliging’ over te nemen: 
1. Los de openstaande issues volgens BIO op of leg uit waarom de issues niet 

relevan zijn (‘comply or explain’), kortom maak de omgang met de openstaande 
issues transparant, ook voor de raad. 

2. Blijf aandacht geven aan bewustwording bij medewerkers en denk na over 
eventuele maatregelen voor medewerkers die lichtvaardig/slordig omgaan met 
(privacygevoelige) informatie. 

3. Zorg dat informatiebeveiliging onderdeel is van ieder proces en dat de 
proceseigenaar op de hoogte is van zijn/haar verantwoordelijkheden in deze. 

4. Stel een crisisplan op. 
5. Zorg dat fysieke toegangsbeveiliging beter wordt geborgd, bijvoorbeeld door 

beperkte toegang en jaarlijkse actualisatie van rechten. 
 

Het besluit is unaniem aangenomen. 

 

10 Motie PvdA HBB - Warme kamers voor alle Heemstedenaren 

De motie is unaniem aangenomen.  



 

 

 

11 Regionale samenwerking 

Voor dit agendapunt zijn geen onderwerpen aangemeld.  

 

12 Lijst van Ingekomen Stukken raad  

Mw. Apswoude (HBB) vraagt de raad om wijziging van behandelwijze van brief 5. 
Zij stelt voor om deze brief te agenderen voor de commissie Samenleving van 
dinsdag 10 januari 2023 met daarbij een aantal vragen.  

De raad besluit de voorgestelde wijziging van mw. Apswoude over te nemen. De 
afdoening van de overige ingekomen stukken is vastgesteld zonder wijzigingen.  

 

13 Wat verder ter tafel komt 

 

• Dhr. Van der Weijden (CDA) stelt vragen over het wegcategoriseringsplan en 
de uitvoering daarvan.  

 
Toezegging: Het college zegt toe een technische sessie over het 
wegcategoriseringsplan te organiseren.  

 

• Dhr. Verhagen (HBB) stelt vragen over een brief van de LIS van november van 
bewoners Princenhof. 

 

• Dhr. Verhagen (HBB) stelt een vraag over vragen en antwoorden van de pers.  
 

• Dhr. Van der Weijden (CDA) heeft ook vragen aangemeld over de opvang 
asielzoekers in Heemstede.  

 

• Dhr. Verhagen (HBB) doet een verzoek voor een discussie over 
opvanglocaties.  

 
Toezegging: Het college zegt toe het actiepunt over de bevoegdheden 
noodopvang vluchtelingen en statushouders voor de commissie Samenleving van 
januari aan te leveren.  

 

• Mw. van der Heijden (GL) doet een mededeling over technische vragen en 
antwoorden die zij heeft gesteld over de Ja Ja sticker.  

 

 Sluiting 

De voorzitter sluit de agenda om 0:14 uur.  

 

 
 
 
 


