Besluitenlijst raadsvergadering
27 januari 2022
AANWEZIG: mw. L.F. Jagtenberg (HBB), dhr P.C. Keyser (HBB), mw. N. ten Have-Posthumus (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), 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 A.P.A.F.
Rocourt (D66), mw. Y.E.G.M.M. Schul, 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. S.C. Madern
Aanwezig zijn 21 van de 21 raadsleden
1

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.02 uur en staat kort stil bij het
ongeval dat recent heeft plaatsgevonden op het Wipperplein.
Daarnaast doet de voorzitter een mededeling over de afsplitsing, die zich
heeft voorgedaan, waarbij drie raadsleden hebben aangegeven niet verder te
gaan onder de naam HBB. De fractie van HBB en de drie afgesplitste
raadsleden hebben aangegeven dat dit niet leidt tot een wijziging van hun
commissielidmaatschap.

2

Belofte fractieassistent
Dhr. S.J.P. van der Weijden legt de belofte af als fractieassistent voor het
CDA.

3

Vaststellen agenda
De agenda is vastgesteld met de volgende wijzigingen:
- De aangekondigde motie van de fractie CDA ‘Vrijstelling giften in de
bijstand’ wordt geagendeerd als agendapunt 8A;
- Dhr. Radix kondigt namens de fractie VVD het amendement
‘Raadsbrede discussie woonvisie’ aan, dat zal worden behandeld bij
het betreffende agendapunt 7;
- Mevrouw Schul (D66) heeft aangekondigd vanavond vragen te stellen
bij agendapunt 17 Wvttk over de twee brieven die in het vrijdagbericht
van afgelopen week een twee weken terug zaten.
- Het college heeft met de input van de commissie een aangepaste
versie van de zienswijze op de Verstedelijkingsstrategie
Metropoolregio Amsterdam gemaakt. Het aangepaste raadsvoorstel
en de aangepaste zienswijze heeft de raad dinsdag ontvangen en is
bijgevoegd onder het betreffende agendapunt 8.
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4

Vragenuur raadsvergadering 27 januari 2022
Mw. de Wit - van der Linden (CDA) heeft vragen ingediend over de speeltuin
bij het Spaarnelicht.
Wethouder van der Have beantwoordt de vragen en zegt toe een overzicht
van het inrichtingsplan na te sturen.

Dhr. Rocourt (D66) heeft vragen ingediend over de communicatie rondom de
aanleg van een glasvezelnet in Heemstede.
Wethouder van der Have beantwoordt de vragen.

5

Vaststellen cultuurnota Cultuur de verbindende factor 2022-2024
De raad besluit:
1. De cultuurnota Cultuur de verbindende factor 2022-2024 vast te stellen.
2. De dekking van de steunmaatregelen naar aanleiding van de coronacrisis
van jaarlijks €35.000 (2023-2024 totaal €70.000) te regelen in de Begroting
2023 e.v.
Het besluit is unaniem aangenomen.

De vergadering wordt kort geschorst en dhr. Radix neemt plaats als plv. voorzitter.
6

Vorming van een stichting Risicobeheer voor de gezamenlijke
veiligheidsregio’s
De raad besluit:
1. De bijgevoegde wensen en bedenkingen te geven inzake de intentie tot
oprichting van en deelname aan de stichting Risicobeheer veiligheidsregio’s;
2. Het bestuur van de veiligheidsregio Kennemerland overeenkomstig te
berichten.
Het besluit is unaniem aangenomen.

De vergadering wordt 10 minuten geschorst en burgemeester Nienhuis neemt weer plaats als
voorzitter.

7

Vaststellen startnotitie en participatieplan voor de Woonvisie
Dhr. Radix dient namens de fractie VVD het amendement ‘Raadsbrede
discussie woonvisie’ in en licht het toe.

De raad van de gemeente Heemstede, in vergadering bijeen op 27 januari
2022, besluit:
het raadsvoorstel “Vaststellen startnotitie en participatieplan voor de
Woonvisie” als volgt te wijzigen:
Besluit 1: In te stemmen met de startnotitie en het participatieplan voor de
Woonvisie;
te wijzigingen in
Besluit 1: In te stemmen met de startnotitie en het participatieplan voor de
Woonvisie, waarbij het participatietraject wordt voorafgegaan door een
raadsbrede discussie over de woonvisie.

Het amendement is zonder stemming aangenomen.

De raad besluit:
1. In te stemmen met de startnotitie en het participatieplan voor de Woonvisie,
waarbij het participatietraject wordt voorafgegaan door een raadsbrede
discussie over de woonvisie;
2. Een incidenteel bedrag van € 25.000 in 2022 ter beschikking te stellen voor
de Woonvisie onder taak 8.3 wonen en bouwen, programma 8
volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing en dit te
verwerken in de voorjaarsnota 2022.
Het besluit is zonder stemming vastgesteld.

8

Verstedelijkingsstrategie Metropoolregio Amsterdam
Het college heeft met de input van de commissie een aangepaste versie van
de zienswijze op de Verstedelijkingsstrategie Metropoolregio Amsterdam
gemaakt. Het aangepaste raadsvoorstel en de aangepaste zienswijze heeft de
raad dinsdag ontvangen en is bijgevoegd onder dit agendapunt.
De vergadering wordt 10 minuten geschorst.
Na heropening van de vergadering dient dhr. Rocourt namens de fractie D66
het amendement ‘Verstedelijkingsstrategie metropool regio Amsterdam’ in.

De raad van de gemeente Heemstede, in vergadering bijeen op 27 januari
2022, besluit:
het raadsvoorstel “onderschrijven verstedelijkingsconcept MRA” als volgt te
wijzigen:
Besluit: Het Verstedelijkingsconcept (versie 3) als basis voor het maken van
afspraken met Rijk en regio in het vervolgtraject van de MRA
Verstedelijkingsstrategie op voorwaarden te onderschrijven en de bij dit
raadsvoorstel gevoegde zienswijze op het Verstedelijkingsconcept te zenden
aan het bestuurlijk kernteam Verstedelijkingsstrategie van de Metropoolregio
Amsterdam.
te wijzigingen in
Besluit: Het Verstedelijkingsconcept (versie 3) als basis voor het maken van
afspraken met Rijk en regio in het vervolgtraject van de MRA
Verstedelijkingsstrategie op voorwaarden, zoals opgenomen in de
bijgevoegde zienswijze, te onderschrijven en samen met deze zienswijze te
zenden aan het bestuurlijk kernteam Verstedelijkingsstrategie van de
Metropoolregio Amsterdam.

Het amendement is zonder stemming aangenomen.

De raad besluit:
Het Verstedelijkingsconcept (versie 3) als basis voor het maken van afspraken
met Rijk en regio in het vervolgtraject van de MRA Verstedelijkingsstrategie op
voorwaarden, zoals opgenomen in de bijgevoegde zienswijze, te
onderschrijven en samen met deze zienswijze te zenden aan het bestuurlijk
kernteam Verstedelijkingsstrategie van de Metropoolregio Amsterdam.
Het besluit is zonder stemming vastgesteld.

9

Oprichten Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen
De raad besluit:
Toestemming te verlenen voor het oprichten van het Gemeenschappelijk
Orgaan Beschermd Wonen voor de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en
Haarlemmermeer.
Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld.

10

Regionaal kader Opvang, Wonen en Herstel 2022 tot en met 2027
De raad besluit:
Het Regionaal kader Opvang, Wonen en Herstel 2022 tot en met 2027 vast te
stellen.
Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld.

11

Wijziging Algemene subsidieverordening en bijzondere verordeningen,
Actualisatie subsidiekader
De raad besluit:
1. het Besluit wijziging Algemene subsidieverordening Heemstede 2022 vast
te stellen
2. het geactualiseerde Subsidiekader Heemstede vast te stellen;
3. de volgende wijzigingsbesluiten vast te stellen:
a. Besluit wijziging Bijzondere verordening structurele subsidies
amateurkunstbeoefening Heemstede 2022;
b. Besluit wijziging Bijzondere verordening structurele subsidies sport
Heemstede 2022;
c. Besluit wijziging Bijzondere verordening investeringssubsidies
Heemstede 2022;
d. Besluit wijziging Bijzondere verordening incidentele subsidies
sportstimulering Heemstede 2022;
e. Besluit wijziging Bijzondere verordening incidentele subsidies
archeologie Heemstede 2022;
f. Besluit wijziging Bijzondere verordening incidentele subsidies
burgerinitiatieven Wmo Heemstede 2022;
g. Besluit wijziging Bijzondere verordening incidentele subsidies
gemeentelijke monumenten Heemstede 2022;
h. Besluit wijziging Bijzondere verordening incidentele subsidies
toegankelijkheid Heemstede 2022;
4. de Bijzondere verordening structurele subsidies scouting Heemstede 2022
vast te stellen;
5. de volgende bijzondere verordeningen gericht op het verstrekken van
subsidies in te trekken per 1 januari 2022:
a. Bijzondere verordening incidentele subsidies ouderenbonden 2016;
b. Bijzondere verordening incidentele subsidies verklaring omtrent gedrag
2017;
c. Verordening tijdelijke subsidieregeling peuteropvang 2019.
Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld.

12

Intrekken verordening Wet inburgering Heemstede 2013
De raad besluit:
de Verordening Wet inburgering Heemstede 2013 per 1 januari 2022 in te
trekken.
Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld.

13

Uitvoeringsprogramma Heemstede Duurzaam 2022 - 2023
De raad besluit:
het Uitvoeringsprogramma Heemstede Duurzaam 2022-2023 vast te stellen
en voor de uitvoering hiervan een bedrag van € 301.000 aan de algemene
reserve te onttrekken en dit te toe te voegen aan de bestemmingsreserve
Heemstede Duurzaam.
Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld.

14

Voorstel voor verduurzamen eigen gebouwen jaarschijf 2022
De raad besluit:
In te stemmen met het treffen van maatregelen voor het verduurzamen van
het object Glipperweg 53/53a en Glipperweg 57 naar een energielabel A;
Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld.

15

Verordening op de gemeentelijke adviescommissie voor
omgevingskwaliteit Heemstede
De raad besluit:
1. De “Verordening op de gemeentelijke adviescommissie voor
omgevingskwaliteit Heemstede” vast te stellen;
2. De Verordening in werking te laten treden op de dag waarop de
Omgevingswet in werking treedt.
Het besluit is zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld.

OVERIGE PUNTEN

8A

Motie CDA ‘Vrijstelling giften in de bijstand’
Dhr. Boeder dient namens de fractie CDA de motie ‘Vrijstelling giften in de
bijstand’ in en licht het toe.

De raad draagt het college op:
zo spoedig mogelijk een vrijstelling in te voeren voor het ontvangen van giften
voor inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen voor een bedrag van €
1200,-- per jaar en naast deze vrijstelling maatwerk toe te passen voor
overige giften en deze vrijstellingen bekend te maken via de gemeentelijke
kanalen en hierover terug te koppelen aan de raad.

De motie is zonder stemming aangenomen.

16

Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 27 januari 2022
De afdoening van de ingekomen stukken van deze raadsvergaderingen is
vastgesteld zonder beraadslaging en zonder stemming.

17

Wat verder ter tafel komt
Mevrouw Schul (D66) doet een oproep tot betere communicatie vanuit de
gemeente naar aanleiding van twee brieven van de gemeente aan bewoners.

De voorzitter sluit de vergadering om 22.40 uur.

