
 

Besluitenlijst raad 24 november 2022 

AANWEZIG:  
Raadsleden John Wulfers (VVD), Vanessa Storm van ’s Gravesande-Penn (VVD), Lusine Bakhshyan 
(VVD), Hans Boudewijn (VVD – v.a. agp 2), Remco Ates (VVD), Jan Verhagen (HBB), Annelies van 
der Have (HBB), Jan Duinker (HBB), Ems Post-van Zon (HBB), Anne-Marie Apswoude (HBB), Antoine 
Rocourt (D66), Marloes Derks (D66), Paul Nielen (D66), Thera van der Heijden (GroenLinks), Peter 
Zoetemeijer (GroenLinks), Oscar Boeder (CDA), Sjors van der Weijden (CDA), Romée Pameijer 
(PvdA), Celmo Vidal Queta (PvdA),  
 
Collegeleden Eveline Stam (wethouder), Anneke Grummel (wethouder), Arianne de Wit-van der 
Linden (wethouder) en Sam Meerhoff (wethouder). 
 
AFWEZIG m.k.: Tobias Zwijnenburg (D66) en Yori Bonnema (VVD – tot agp 2) 
 
VOORZITTER: Astrid Nienhuis (burgemeester) 
GRIFFIER: Christine Madern (griffier a.i.)  
 
Aanwezig zijn 20 van de 21 raadsleden 
 

1. Opening 

 

 

2. Afscheid en beëdiging raadslid. 

Dhr. Bonnema stuurde de vergadering de volgende tekst ten afscheid: 

Geachte mevrouw Nienhuis, 

Hierbij een klein berichtje voor mijn afscheid van de gemeenteraad en lokale politiek. 

“Het zijn donkere dagen in november. En wat is het een donker jaar voor heel veel mensen. 

Maar als je iets voor een ander kunt betekenen, doe het dan. Juist nu. Je kunt een lichtpuntje 

zijn. Gun elkaar iets. Wees lief voor elkaar. Ik wens u allen vooral veel plezier tot aan maart 

2026. Wellicht tot ziens!” 

Met vriendelijke groet, 

Yori Bonnema 

 

De voorzitter deelt mee dat de heer Bonnema een boek namens de raad ontvangt. 

 

Beëdiging raadslid 

Allereerst benoemt de raad tot commissie geloofsbrieven die de geloofsbrieven van de opvolger 

van dhr. Bonnema onderzoekt: mw. Derks, dhr. Zoetemeijer, dhr. Vidal Queta. 

Namens de commissie geloofsbrieven doet de voorzitter, mw. Derks, rapportage van de 

bevindingen. De geloofsbrieven zijn in orde bevonden.  

Dhr. Boudewijn legt de belofte af. 

De voorzitter heet dhr. Boudewijn welkom. 

Schorsing. 

Na de schorsing heet ook dhr. Wulfers dhr. Boudewijn welkom. 

 

3. Vaststelling agenda 
De fractie D66 heeft twee moties aangekondigd: 
o Motie – van nood naar rood (vreemd aan de orde van de dag) 

Komt na agp 5 aan de orde. 

o Motie – Er zit muziek in het postkantoor (vreemd aan de orde van de dag) 

Komt na agp 9 aan de orde 



 

Met deze aanvullingen vastgesteld. 

 

4. Vragenuur 

Vragen van Mw. ’t Hart 

Vragen Dhr. Boeder 

 

BESPREEKPUNTEN 

5. Raadsvoorstel Permanente huisvesting statushouders en Oekraïense vluchtelingen 

 

TOEZEGGINGEN  

Weth. Meerhoff: Aanleveren op welke basis en wetartikelen de bevoegdheid t.a.v. spoor 3 wordt 

gebaseerd. 

Communicatie eigen kanalen hieromtrent bekijken en indien nodig rectificeren. 

 

 

De raad besluit: 

1. Een bedrag van € 148.000 beschikbaar te stellen voor het haalbaarheidsonderzoek om de 

gemeentelijke panden aan de Kerklaan 61, Glipperweg 55-57 en Lieven de Keylaan 24 in te 

zetten als permanente locaties voor de huisvesting van doelgroepen met een urgente 

woonbehoefte en dit te betrekken bij het rekeningresultaat 2022; 

2. In te stemmen met een dotatie van € 141.000 voor groot onderhoud van de gemeentelijke 

panden aan de Kerklaan 61 en de Glipperweg 55-57 en dit bedrag te betrekken bij het 

rekeningresultaat 2022;  

3. In te stemmen met het voorstel van het college om met de woningbouwcorporaties te 

onderzoeken of en hoe de doorstroom van urgent woningzoekenden waaronder 

statushouders kan worden vergroot. 

 

Stemverklaring HBB 

Stemverklaring VVD 

 

Conform voorstel besloten. 

5A Motie D66 
Ingetrokken 
 

6. Raadsvoorstel Najaarsnota 2022 

Verdaagd naar december 2022. 

 

HAMERPUNTEN 

7. Raadsvoorstel Controleprotocol accountsntacontrole jaarrekening 2022 gemeente Heemstede 

De raad besluit: 

het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2022 van de gemeente 

Heemstede vast te stellen. 

 

Conform voorstel besloten. 

 

8. Raadsvoorstel omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen twee 

standplaatsen tijdelijke horeca parallelweg Heemsteedse Dreef 

De raad besluit: 

voor het afwijken bestemmingsplan Woonwijken Noordoost’ ten behoeve van twee standplaatsen 

voor ambulante horeca op de parallelweg Heemsteedse Dreef te Heemstede een 

ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. 



 

 

Stemverklaring HBB 

 

Conform voorstel besloten. 

 

9. Raadsvoorstel Opheffen vertrouwelijkheid en geheimhouding 

De raad besluit: 

1. De vertrouwelijkheid op het in bijlage 1 opgenomen collegebericht van 28 maart 2018 op te 

heffen;  

2. De geheimhouding op het in bijlage 2 opgenomen collegebericht van 5 februari 2019 op te 

heffen. 

Conform voorstel besloten. 

 

9A Motie D66 ‘Er zit muziek in het postkantoor’ 

Besluitvorming 

De motie is met 12 voor D66 (3), GL (3), PvdA (2), CDA (2), Bakhshyan VVD (1), Post-van Zon (1) 

HBB en 8 stemmen Ates, Boudewijn, Storm, Wulfers VVD (4), v/d Have, Verhagen, Apswoude, 

Duinker HBB (4) tegen AANGENOMEN. 

 

10. Regionale samenwerking 

Mw. Storm inzake de MRA 

 

11. Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 24 november 2022 

Stuk 07 in handen van het college ter afdoening, kopie aan de raad. 

Met die aanpassing vastgesteld. 

 

12. Wat verder ter tafel komt 

Twee vragen van de heer Verhagen (HBB) 

 

13. Sluiting 23:13 uur. 

 

 


