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Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur (geopend voor alle 
producten, behalve vestigingen vanuit het buitenland).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten). 
Voor een verklaring voorgenomen huwelijk, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf 
een afspraak maken. Wilt u toch ’s morgens komen? 
Bel dan 14 023.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur
(vrijdagmiddag gesloten).

Sociale zaken:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Vergaderingen 
commissies in februari

In deze uitgave:
-  Inspraak Duurzaamheidsnota
- Nieuwe regelgeving
- Raadsbesluiten 28 januari

Help onze nieuwe inwoners op weg!
waar speciale faciliteiten beschikbaar zijn. Daarnaast 
krijgt u studiemateriaal. U maakt zelf afspraken over 
tijden. Bent u voor langere tijd minimaal één uur per 
week beschikbaar en heeft u interesse? Aanmelden 
kan bij Clara Wittop Koning van Vluchtelingenwerk, 
clarawk@xs4all.nl of 06-81500886. 

Fietshulp worden. Wat houdt het in? 
Als fietshulp leert u een nieuwe bewoner fietsen, 
maar ook de veiligheidsregels en regels in het 
verkeer. Dat kan soms binnen een week, door een 
paar keer een half uurtje mee te fietsen. De nieuwe 
inwoner heeft een fiets en u maakt samen afspraken 
over tijden. Bent u enthousiast, hebt u geduld en 
wilt u meedraaien in de pool voor fietshulpen? 
Meldt u zich dan aan bij het Platform Vluchtelingen, 
platformvluchtelingen@heemstede.nl . Mensen 
die af en toe beschikbaar zijn, zijn ook van harte 
welkom. 

Leesmaatje worden. Wat houdt het in?
Binnenkort wordt gestart met ‘samen lezen’. Dat 
houdt in dat een vrijwilliger op de school waar 
de inburgering plaatsvindt, in Schalkwijk, een 
kleine groep begeleidt in het samen lezen. Wij 
zoeken mensen die een of twee keer per maand 
op woensdagen tussen de middag hiervoor 
beschikbaar zijn. Iets voor u? Stuur een mail naar 
platformvluchtelingen@heemstede.nl 

Heeft u vragen? Stel ze bij 
platformvluchtelingen@heemstede.nl 

De betrokken vrijwilligers van Vluchtelingenwerk 
in onze regio zetten zich al jaren in voor de 
integratie van asielzoekers. Daarnaast is een 
Platform Vluchtelingen actief dat Vluchtelingenwerk 
ondersteunt en aanvult in het vele goede werk 
dat ze doen. Door de toestroom is extra hulp hard 
nodig. Wilt u graag iets dóen voor onze nieuwe 
inwoners? Meldt u zich dan aan als taalcoach, 
fietshulp of leesmaatje. 

Taalcoach worden. Wat houdt het in?
Als taalcoach helpt u nieuwe inwoners bij het 
leren van de Nederlandse taal. Het gaat om 
pubers en volwassenen die bezig zijn met hun 
inburgeringstraining. U oefent met de taal, maar 
stimuleert ze ook om naar de bibliotheek te gaan, 

Betere verkeersdoorstroming Heemstede
van de provincie Noord-Holland. Vandaaruit 
stuurt de provincie alle verkeerslichten aan. 
Met als doel een betere doorstroming voor 
het verkeer op doorgaande routes van en naar 
Zuid-Kennemerland. 

Het gaat om het verkeer op de route N201 tot de 
kruising Heemsteedsedreef / Lanckhorstlaan, vanuit 
de N205 tot aan de Buitenrustbruggen en vanuit de 
N200 tot en met de Bolwerkenroute. Op drukke dagen 
kunnen bijvoorbeeld de verkeerslichten op de routes 
langer op groen worden gezet waardoor het verkeer 
langer kan doorrijden.

Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de 
maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne 
Heeremans. De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 5 februari 2016 
van 10.00 tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de publieksbalie). 
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen met 
de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Vrijdag 5 februari
Binnenlopen bij de burgemeester

Haarlem en Heemstede sluiten hun 
verkeerslichten aan op de verkeerscentrale 



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Antonis Duycklaan 1, plaatsen geluidswerende 

erfafscheiding, wabonummer 32674, ontvangen 
17 januari 2016, 

- Kerklaan 45, uitbreiden woonhuis op begane 
grond en 1e verdieping, interne verbouwing 
en wijzigen voorgevel, wabonummer 32722, 
ontvangen 18 januari 2016

- Diepenbrocklaan 2, plaatsen erfafscheiding met 
toegangsdeur en pergola, wabonummer 32744, 
ontvangen 18 januari 2016

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Voorweg 45, vergroten dakkapel voor- en 

achtergevel, wijzigen zij- en voorgevel, uitbreiden 
woonhuis, wabonummer 31318, ontvangen 
11 december 2016. In het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben 
wij besloten voor deze aanvraag de beslistermijn 
te verlengen met een termijn van 6 weken.

- Wipperplein 6 (legaliseren) van een dakterras, 
wabonummer 30072, ontvangen 10 november 
2016. In het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben wij 
besloten voor deze aanvraag de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van 6 weken.

- Linge 54, plaatsen steiger, erfafscheiding, 

zonwering, berging, het wijzigen van een kozijn 
en een dak verhoging, wabonummer 29368, 
ontvangen 20 oktober 2015, wabonummer 
29368. In het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben wij 
besloten voor deze aanvraag de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van 6 weken.

- Schielaan 8, plaatsen dakkapel op 
voorgeveldakvlak, wabonummer 31841, 
ontvangen 23 december 2015. In het kader van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
hebben wij besloten voor deze aanvraag de 
beslistermijn te verlengen met een termijn van 

 6 weken.
- Spinozalaan 1 + 5, het plaatsen van 2 

dakopbouwen, wabonummer 31869, ontvangen 
23 december 2015. In het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben 
wij besloten voor deze aanvraag de beslistermijn 
te verlengen met een termijn van 6 weken.

- Bronsteeweg 5, vergroten dakkapel op voor- zij- 
en achtergeveldakvlak, wabonummer 31926, 
ontvangen 27 december 2015. In het kader van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
hebben wij besloten voor deze aanvraag de 
beslistermijn te verlengen met een termijn van 

 6 weken.
- Bronsteeweg 7, vergroten dakkapel op het 

achtergeveldakvlak, wabonummer 31924, 

ontvangen 27 december 2015. In het kader van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
hebben wij besloten voor deze aanvraag de 
beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 
weken.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedures)
- Voorweg 45, vergroten dakkapel voor- en 

achtergevel, wijzigen zij- en voorgevel, uitbreiden 
woonhuis, wabonummer 31318, 

 ontvangen 11 december 2015
- Wipperplein 6 (legaliseren) van een dakterras, 

wabonummer 30072, 
 ontvangen 10 november 2015
- Spinozalaan 1 + 5, het plaatsen van 2 

dakopbouwen, wabonummer 31869, 
 ontvangen 23 december 2015. 
Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Hendrik Andriessenlaan 34, kopers optie 

bouwnummer 29, locatie Watermuziek, 
wabonummer 32414, verzonden 26 januari 2016

- Kerklaan 1, plaatsen deur in zijgevel, 
wabonummer 30069, verzonden 29 januari 2016

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Inspraak ontwerp-duurzaamheidsnota 
2016-2020
Tot en met 16 maart 2016 ligt de ontwerp-
duurzaamheidsnota 2016-2020 zes weken ter 
inzage. De nota beschrijft wat de gemeente 
de komende vier jaar rondom het thema 
duurzaamheid wil bereiken. Aanvullend op de nota 
heeft de gemeenteraad in de raadsvergadering 
van 28 januari jl. een motie aangenomen om 
de Klimaatverklaring van het Klimaatverbond 
en -akkoord in Parijs te vertalen naar concrete 
doelstellingen en acties in de ontwerp-
duurzaamheidsnota.

Bij het opstellen van de nota hebben diverse 
inwoners, maatschappelijke organisaties en 
ondernemers hun initiatieven, doelstellingen 
en ambities kenbaar gemaakt. De gemeente 
heeft dit in de nota verwerkt en zal de ambities 

en initiatieven zoveel mogelijk ondersteunen. 
U kunt nu ook laten weten wat u van het 
duurzaamheidsbeleid vindt. De ontwerp-
duurzaamheidsnota ligt tot en met 16 maart 2016 
gedurende de openingstijden ter inzage en is te 
downloaden vanaf www.heemstede.nl. 
De ontvangen zienswijzen zullen worden 
meegenomen bij het opstellen van de definitieve 
nota. De nota wordt naar verwachting behandeld 
in de raadsvergadering van mei 2016. Schriftelijk 
kunnen zienswijzen kenbaar gemaakt te worden 
bij het college van burgemeester en wethouders 
(Postbus 352, 2100 AJ Heemstede) en via het 
e-mailadres gemeente@heemstede.nl. Voor het 
mondeling kenbaar maken van zienswijzen kan 
gedurende werkdagen telefonisch (0251-263831), 
een afspraak met de heer Satoer van 

Omgevingsdienst IJmond worden gemaakt. 

De gemeente Heemstede staat open voor 
duurzame initiatieven en uw inbreng om de 
gemeente duurzamer te maken. Wilt u een 
bijdrage leveren dan kunt u contact opnemen met 
duurzaamheidscoördinator Mireille Middendorp via 
mmiddendorp@heemstede.nl.

Raadsbesluiten 28 januari 2016
Aanwezig waren 20 van 21 raadsleden 

De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld:

- Motie PvdA GL D66 Onderzoek 
Openbaarheid Laantje van Alverna

 Onderzoek is toegezegd, motie is aangehouden.
- Motie GL PvdA Voor een veilige oversteek 

van het spoor bij de Laan van Alverna
 Motie en bespreking worden onder de aandacht 

van ProRail gebracht.
 Motie verworpen: 9 stemmen voor (D66, GL, 

PvdA) en 11 stemmen tegen (HBB, VVD, CDA).

- Vaststelling Verordening commissie 
bezwaarschriften (deregulering)

 Unaniem
- Hellingbanen fietsers Cruquiusbrug
 Unaniem
- Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen 

omgevingsvergunning 10 woningen 
Raadhuisstraat 22/24A-Postlaan (De Posterij)

 Vastgesteld met 15 stemmen voor (HBB, VVD, 
CDA, GL, PvdA) en 5 stemmen tegen (D66).

- Verordening kinderopvang op sociaal-
medische indicatie Heemstede 2016

 Unaniem

- Herbenoeming voorzitter 
rekenkamercommissie

 Unaniem
- Benoeming lid auditcommissie Heemstede
 Vastgesteld met 19 stemmen voor en 1 stem 

tegen.
- Motie GL PvdA D66 Klimaatverklaring
 Unaniem

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad heeft besloten. Meer weten? Neem contact 
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, 
of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.



Vergaderingen commissies
De raadscommissies Middelen en Ruimte houden 
in februari een openbare vergadering om 20.00 
uur in de Burgerzaal van het Raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van 
harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De 
raadscommissie Samenleving vervalt deze maand.

Commissie Middelen 
woensdag 10 februari 2016
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 
 10 februari 2016
- Spreekrecht burgers
- Voorzieningen opladen elektrische auto’s 
 in de openbare ruimte (B-stuk)
- Concept welstandnota (B-stuk)
- Precarioheffing ondergrondse kabels en 

leidingen
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Ruimte
donderdag 11 februari 2016 
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 
 11 februari 2016
- Spreekrecht burgers
- Voortzetting bespreking notitie inventarisatie 

ontwikkelingen herziening bestemmingsplan 
Landgoederen en Groene Gebieden (B-stuk)

- Principeverzoek vervangende nieuwbouw 
polikliniek SEIN Meer en Bosch (B-stuk)

- Renovatie Openbare Verlichting 2016 (B-stuk)
- Stand van zaken Duinpolderweg (B-stuk)

- Beantwoording brief inzake afwijken 
bestemmingsplannen

- Huisvesting statushouders
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende 
stukken die worden besproken. Hier treft u 
bovendien informatie over het spreekrecht en 
uitleg over het verschil tussen A-, B- en C-stukken. 
U kunt de stukken eveneens digitaal raadplegen 
met behulp van de computer in de publiekshal van 
het raadhuis. Meer weten? Neem contact op met 
de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl.

Handhavingsacties
Verwijdering aanhangwagen Nijverheidsweg
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben op 25 januari 2016 het volgende voertuig 
aangetroffen:
- Een aanhangwagen met gesloten witte opbouw 

op de parkeerplaats tegenover Nijverheidsweg 
15 in Heemstede.

In artikel 5:6, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het verboden is een 
voertuig dat voor recreatie of anderszins voor 
andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt, 
langer dan op drie achtereenvolgende dagen te 
plaatsen of te hebben op een door het college 
aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel 
buitensporig is met het oog op de verdeling van 
beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het 
uiterlijk aanzien van de gemeente.

Bestuursdwang
De eigenaar van aanhangwagen krijgt tot en met 
14 dagen na de datum van deze publicatie de 
gelegenheid zijn aanhangwagen van de weg te 
verwijderen. Als de betreffende aanhangwagen 
binnen deze termijn niet van de weg is verwijderd, 

wordt deze in opdracht van het college van 
burgemeester en wethouders verwijderd en 
voor een periode van maximaal 13 weken 
opgeslagen. Binnen die periode kan de eigenaar 
de aanhangwagen ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.

Verwijdering fietsen Wipperplein en 
Jan van Goyenstraat
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende fietsen in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen:
- Een donkerbruine damesfiets, merk Batavus, 
 met lege banden, tegenover Wipperplein 37.
- Een merkloze blauwe damesfiets, met lege 

banden, ter hoogte van de ingang Waterhof 
 aan het Wipperplein.
- Een witte vouwfiets, merk Arrow, met lege 

banden, ter hoogte van de ingang Waterhof 
 aan het Wipperplein.
- Een merkloze zwarte damesfiets, met lege 

banden, ter hoogte van Jan van Goyenstraat 28.
- Een zwarte damesfiets, merk Reflection, 
 met een slag in voorwiel ter hoogte van 
 Jan van Goyenstraat 27b.

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het is verboden een 
voertuig, dat rijtechnisch in onvoldoende staat van 
onderhoud en ook in een kennelijk verwaarloosde 
toestand verkeert, op de weg te parkeren. 

Bestuursdwang
De eigenaren van genoemde fietsen krijgt tot en 
met 14 dagen na de datum van deze publicatie de 
gelegenheid hun fiets van de weg te verwijderen 
of ervoor te zorgen dat de fiets weer in goede 
rijtechnische staat verkeert. Als de betreffende fiets 
binnen deze termijn niet van de weg is verwijderd 
of nog steeds in een onvoldoende rijtechnische 
staat verkeert, wordt de fiets in opdracht van 
het college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en voor een periode van maximaal 
13 weken opgeslagen. Binnen die periode kan de 
eigenaar zijn fiets ophalen bij de milieustraat aan de 
Cruquiusweg 47 tegen betaling van de gemaakte 
kosten.

Heeft u vragen over deze publicaties, neem 
dan contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Vergunningen
Drank- en horecavergunning
Op 1 februari 2016 heeft het college van 
burgemeester en wethouders, in verband 
met overname, besloten een drank- en 
horecavergunning voor het uitoefenen van het 
horecabedrijf te verlenen aan de heer E.J. Smits 
(Café Bar Het Bremmetje), Raadhuisstraat 12. 

Tijdelijke standplaatsvergunning
Op 28 januari 2016 heeft het college van 
burgemeester en wethouders besloten een tijdelijke 
standplaatsvergunning te verlenen aan de heer G. 
Meeuwenoord voor de verkoop van kerstbomen 
van 6 december 2016 tot en met 24 december 2016. 
De vergunning is verleend op grond van artikel 5:18 

van de Algemene Plaatselijke Verordening en wordt 
ingenomen op de parallelweg aan de kop van de 
haven langs de Heemsteedse Dreef. 

Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
tel. 023-5485607.

Uitschrijvingen basisregistratie personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- Per 22 januari, de heer M.T. Kuiks, 
 geboren op 01-06-1988, Glipperweg 24

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen zes weken na plaatsing van deze 
publicatie hierop reageren door contact op te 

nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de 
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via 
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Zienswijzen (uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen voor afwijken van het bestemmingsplan. Dit kan tot en 
met 4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, wordt dit apart 
gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen. Dit kan tot en met 6 weken na publicatie.

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na verzending van het besluit aan de aanvrager in bezwaar bij het 
college van burgemeester en wethouders. De termijn start op de 
dag na verzending. Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd in beroep bij 
de rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem. Zie verder kader 
‘Beroep’.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door 
de gemeente genomen besluit door binnen 6 weken na de 
verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan 
het college van burgemeester en wethouders, postbus 352, 
2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing 
naar het besluit en reden van bezwaar. Het indienen van bezwaar 
schorst de werking van een vergunning niet. Als sprake is van 
een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening worden 
aangevraagd. Verzoek om voorlopige voorziening richten aan: 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. 

Een voorlopige voorziening indienen kan ook met 
DigiD via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum 
van dit besluit (zie voor de omgevingsvergunning het kader 
‘Uitgebreide procedure omgevingsvergunning’) beroep 
aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer deze in een 
voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer deze niet 
verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. 
Richt uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag waarop 
het besluit ter inzage is gelegd aan: rechtbank Noord-Holland 
locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te 
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en voorzien 
van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. U kunt 
met DigiD ook beroep instellen bij genoemde rechtbank via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij het beroepsschrift 
moet zo mogelijk ook een afschrift van het besluit waarop het 
geschil betrekking heeft worden overlegd. Het indienen van een 
beroepschrift schorst de werking van een vergunning niet. Als 
sprake is van een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening 
worden aangevraagd. Zie verder kader ‘Bezwaar’.

Nieuwe regelgeving
Belastingverordeningen
Op 17 december 2015 heeft de raad de volgende 
belastingverordeningen vastgesteld. Hiermee 
komen de belastingverordeningen van 2015 te 
vervallen. 

- Verordening heffing en invordering van 
parkeerbelasting 2016

- Verordening heffing en invordering van leges 
2016 

- Verordening heffing en invordering 
van belastingen op roerende woon- en 
bedrijfsruimten 2016

- Verordening heffing en invordering van liggeld 
woonschepen Cruquiushaven 2016 

- Verordening heffing en invordering van 
precariobelasting 2016 

- Verordening heffing en invordering van 
afvalstoffenheffing 2016 

- Verordening heffing en invordering van 
marktgelden 2016

- Verordening heffing en invordering van 
hondenbelasting 2016

- Verordening heffing en invordering van 
lijkbezorgingsrechten 2016 (Verordening 
begrafenisrechten 2016) 

- Verordening heffing en invordering van 
onroerendezaakbelastingen 2016

- Verordening heffing en invordering van 
rioolheffing 2016

Cultuurnota 2016 t/m 2019
Op 17 december 2015 heeft de raad de Cultuurnota 
2016 t/m 2019 “Verbinding met Cultuur” vastgesteld. 
Hiermee komt de Nota Archeologiebeleid te 
vervallen. 

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking 
Sociale Zaken 2016
Bij besluit van 17 december 2015 heeft de raad 
toestemming gegeven tot het aangaan van de 
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking 

Sociale Zaken 2016. Het college heeft de 
Gemeenschappelijke Regeling vervolgens 
op 22 december 2015 vastgesteld. Ook de 
andere deelnemende gemeenten hebben 
de Gemeenschappelijke Regeling inmiddels 
vastgesteld.
Hiermee komt de Gemeenschappelijke Regeling 
Samenwerking Sociale Zaken 2016 te vervallen.

Sociaal Statuut gemeente Heemstede 2016
Op 8 december 2015 heeft het college het Sociaal 
Statuut gemeente Heemstede 2016 vastgesteld. 
Hiermee komt het Sociaal Statuut gemeente 
Heemstede 2015 te vervallen. 

Volledige bekendmakingen
De volledige bekendmakingen zijn te vinden 
in het digitale Gemeenteblad via 
www.zoekofficielebekendmakingen.nl.




