
BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD
VAN DE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE
OP DINSDAG 27 NOVEMBER 2018 OM 20.00 UUR

Aanwezig:
Leden: CDA: mevrouw I.C. Vink-Albrecht en de heren Th. Van Heese

en L. Kranenburg
D66: de heren F.J.M. Duits, H. van Dijk en S.J. Bier 
VVD de heren H. Werner en H. Mikkers
GroenLinks: de heer G.M.M. Wehkamp
PvdA mevrouw D. Kerkhoff
B.O.O.S. de heer H.J.M. Koelman

Wethouders: de heren B.A. Graal en R. van Haeften

Voorzitter: de heer P.J. Heiliegers
Griffier: de heer N.S. Voogd

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering; de laatste besluitvormende raadsvergadering. En in de 
vertrouwde vergaderlocatie, de raadzaal van het gemeentehuis. 
Hoofdelijke stemmingen, zo die plaatsvinden, beginnen bij de heer Mikkers. 

2. Vaststellen van de agenda
De heer Wehkamp (GroenLinks) dient een motie vreemd aan de orde in, met als onderwerp: 
Houtrak, Bestemming Noordzeekanaalweg 4, Halfweg. Deze motie wordt als punt 20B op de 
agenda geplaatst. Agendapunt 20 (Project Hartje Spaarndam, budget) dient voor de 
Najaarsnota besproken te zijn en wordt agendapunt 16A. Agendapunt 20A kan een 
hamerstuk worden. De raad stelt de agenda aldus gewijzigd vast.

3. Inspreekrecht
Er is één inspreker. Mevrouw Liesbeth van Dijk richt namens de WMO-raad gemeente 
Haarlemmerliede & Spaarnwoude het woord tot de raad. Zij overhandigt een boekje van de 
WMO-raad aan de gemeenteraad.

4. Vragenhalfuur
De leden Koelman (B.O.O.S.), Van Dijk (D66) en Van Heese (CDA) stellen vragen. Er 
worden geen toezeggingen genoteerd.
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5. Vaststellen van de besluitenlijst van 30 oktober 2018
Deze wordt gewijzigd vastgesteld. De raad stemt er op voorstel van de voorzitter mee in dat 
de concept besluitenlijst van deze vergadering (27-11) en de komende (11-12) via een 
mailronde te accorderen.

6. Ingekomen stukken
De leden Kerkhoff (PvdA; stuk III.1), Vink (CDA; stuk III.1), Koelman (B.O.O.S.; I.2), Van Dijk 
(D66; stuk I.2), Werner (VVD; stuk I.2 en II.2) hebben vragen / opmerkingen. 

De raad besluit vervolgens conform de voorstellen:

I. Voor kennisgeving aannemen
I. (Geen ontvangen) Digi postvak
I.1 2018-11-07 Brief GS 31-10-2018 benoeming JvdRhee tot tijdelijk 

griffier nw.gem.HLMR IGST Scan
2018-11-15

I.2 2018-11-12 tkn Inlaagpolder 7 (Spaarndam)-aanvraag- IGST, VKA, 
met drie bijlagen *)

2018-11-15

I.3 2018-11-15 Brief Min. Justitie en Veil.  betr screenen politieke 
ambtsdragers door Justis,- IGST - scan

2018-11-15

I.4 2018-11-15 Brief Min.Justitie en Veil.  betr screening kandidaat-
wethouders -herin. brief 19-03-2018, IGST, Scan

2018-11-15

*) kennisgeving aan de raad in kader vereiste Verklaring van geen 
bedenkingen; raadsvoorstel volgt t.g.t..

II. Voor advies in handen stellen van het college
II Beschrijving Digi postvak
II.1 2018-10-23 Zienswijze 12-10-18 gem. Haarlem (pro forma),  

Gebiedsvisie Penningsveer Scan - IGST
2018-10-25

II.2 2018-10-25 Zienswijze 12-10-18 CB en EM-D te H, Gebiedsvisie 
Penningsveer Scan - IGST

2018-10-25

II.3

III. Ter afdoening in handen stellen van het college
III Beschrijving Digi postvak
III.1 2018-10-23 Mailbrief fam. Kortekaas, verloop procedure splitsing 

woning, Scan – IGST
2018-10-25

III.2 2018-11-12 Smulders, Stichting letselschade en gerechtigheid, 
nietigheid WMO regres-ovk, IGST

2018-11-15

IV. Naar commissie
IV (Geen ontvangen) Digi postvak

V. Voor akkoord
V (Geen ontvangen) Digi postvak

VI. Moties voor kennisgeving aan te nemen
VI (Geen ontvangen) Digi postvak 

VII. Voor advies in handen stellen van het presidium:
VII (Geen ontvangen) Digi postvak 
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7. Zienswijze op Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019-2022 Noord-
Holland (Rv 2018.0058872)
Gedrukt stuk HenS 18/046

De raad besluit zonder beraadslaging en zonder stemming conform het voorstel van 
burgemeester en wethouders:

1. kennis te nemen van het ontwerp Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019 – 
2022 en de daarin opgenomen prioriteiten:

a. aanpak van criminaliteit met een ondermijnend effect op de samenleving;
b. versterken ketensamenwerking tussen het zorg- en het veiligheidsdomein;
c. contraterrorisme en tegengaan van polarisering, radicalisering en extremisme;
d. aanpak cybercrime en gedigitaliseerde vormen van criminaliteit;

2. kennis te nemen van de sterkteverdeling van de politie in de eenheid Noord-Holland;
3. geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

8. Vaststelling bestemmingsplan ‘Parapluplan parkeerregels Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude’ (Rv 2018.0061234)
Gedrukt stuk HenS 18/047

De raad besluit zonder beraadslaging en zonder stemming conform het voorstel van 
burgemeester en wethouders:

1. geen exploitatieplan vast te stellen voor dit bestemmingsplan;
2. het bestemmingsplan ‘Parapluplan parkeerregels’ met planidentificatie 

NL.IMRO.0393.BPParkeren-VA, bestaande uit een verbeelding en bijbehorende 
regels met bijlagen, conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit 
ruimtelijke ordening in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast te 
stellen, één en ander overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bescheiden en op 
grond van de overwegingen genoemd in het voorstel van burgemeester en 
wethouders;

3. het college van burgemeester en wethouders te machtigen het verder nodige te 
verrichten.

9. Vaststelling bestemmingsplan Woningbouw Sectorpark Halfweg (Rv 
2018.0070131)
Gedrukt stuk HenS 18/048

De storende typefout in de Teding van Berkhoutweg (te lezen is “Reding …” op pagina 1, 2 
en 3 van het voorstel) zal in de archiefversie zijn hersteld.

De raad besluit zonder beraadslaging en zonder stemming conform het voorstel van 
burgemeester en wethouders:

1. op basis van de vormvrije milieueffectrapportage (mer)-beoordeling, zoals 
opgenomen in de toelichting (hoofdstuk 5, paragraaf 14) van het bestemmingsplan en 
tevens bijgevoegd als bijlage bij de toelichting, dat er geen kans is op aanzienlijke 
negatieve milieueffecten en dat daarom geen mer conform het Besluit 
milieueffectrapportage noodzakelijk is;

2. de ingediende zienswijzen, met uitzondering van de zienswijze van E. Baarsma en G. 
Hetharia en de zienswijze van C.Bulens en H. Brooijmans, ontvankelijk te verklaren;

3. de ingediende zienswijze van E.Baarsma en G.Hetharia en de zienswijze van C. 
Bulens en H. Brooijmans niet-ontvankelijk te verklaren;

4. in te stemmen met de nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen, welke 
onderdeel uitmaakt van dit besluit;
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5. het bestemmingsplan ‘Woningbouw Sectorpark Halfweg’ gewijzigd vast te stellen, 
conform de nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen;

6. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan, omdat het 
kostenverhaal anderszins is verzekerd;

7. het bestemmingsplan ‘Woningbouw het bestemmingsplan ‘Woningbouw Sectorpark 
Halfweg’ met planidentificatie NLIMRO.0393.Sectorpark00-VA01, bestaande uit een 
verbeelding en regel en vergezeld van een toelichting met bijlagen, conform de 
artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 Bro in elektronische vorm vast te leggen en in die 
vorm vast te stellen, één en ander overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde 
bescheiden en op grond van de overwegingen genoemd in dit voorstel;

8. het college van Burgemeester en Wethouders te machtigen het verder nodige te 
verrichten.

10. Vaststelling Bestemmingsplan Buitengebied tweede herziening Vinkebrug 4 (Rv 
2018.0061815)
Gedrukt stuk HenS 18/049

De raad besluit zonder beraadslaging en zonder stemming conform het voorstel van 
burgemeester en wethouders:

1. het bestemmingsplan Buitengebied tweede herziening Vinkebrug 4 vast te stellen;
2. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan Buitengebied tweede 

herziening Vinkebrug 4;
3. het college van burgemeester en wethouders te machtigen het verder nodige te 

verrichten.

11. Vaststelling bestemmingsplan Waterwoningen Woongebied SpaarneBuiten 
2018 (Rv 2018.0066449)
Gedrukt stuk HenS 18/050

De leden Werner (VVD), Kerkhoff (PvdA), Wehkamp (GroenLinks), Duits (D66), Van Heese 
(CDA) en Koelman (B.O.O.S.) voeren het woord.

De voorzitter komt tot de slotsom dat de fracties van CDA, PvdA en GroenLinks tegen het 
voorstel zijn; de raad besluit aldus met zes stemmen voor en vijf stemmen tegen conform het 
voorstel van het college: 

1. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan Waterwoningen 
Woongebied SpaarneBuiten 2018 met planidentificatie NL.IMRO0393.BPWWS2018-
VA01;

2. vast te stellen, op basis van de bijgevoegde aanmeldnotitie, dat als gevolg van de 
acht waterwoningen geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het 
milieu. Dit geldt zowel voor het plangebied als de omgeving;

3. niet in te stemmen met de zienswijzen, zoals gemotiveerd in de Nota van zienswijzen;
4. het bestemmingsplan Waterwoningen Woongebied SpaarneBuiten 2018 met 

planidentificatie NL.IMRO.0393.BPWWS2018-VA01 vast te stellen;
5. burgemeester en wethouders te machtigen het verder nodige te verrichten.
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12. Vaststellen Gebiedsvisie Penningsveer (Rv 2018.0070041)
Gedrukt stuk HenS 18/051

De leden Duits (D66), Van Heese (CDA), Koelman (B.O.O.S.), Kerkhoff (PvdA), Wehkamp 
(GroenLinks) en Werner (VVD) voeren het woord.

De voorzitter stelt vast dat de fracties van VVD en PvdA tegen het voorstel zijn. Het lid 
Kerkhoff (PvdA) geeft een stemverklaring. De raad besluit met acht stemmen voor en drie 
tegen conform het voorstel van het college: 

1. de Nota van zienswijzen vast te stellen;
2. de Gebiedsvisie Penningsveer vast te stellen, met dien verstande dat burgemeester 

en wethouders worden opgedragen nader te onderzoeken en uit te werken:
a. hoe de verkeersveiligheid kan worden verbeterd door het Penningsveer te 

verklaren tot langzaam verkeersgebied waar motorvoertuigen te gast zijn met 
een maximum snelheid van 30 kilometer per uur, de wegprofilering hierop aan te 
passen, te onderzoeken of, en op welke wijze een verbod voor vrachtverkeer op 
het Penningsveer kan worden ingesteld;

b. nader te onderzoeken of de realisering van een langzaam verkeersvoorziening 
naast de bestaande brug mogelijk en financieel haalbaar is;

c. in het geval van sanering van de jachtwerf Renautic te kiezen voor 
geconcentreerde woningbouw nabij de Veermolenweg ter bescherming van de 
openheid van het landschap en behoud/herstel van de zichtlijnen;

d. de overige suggesties uit de gebiedsvisie voor aanleg van voet- fietspaden en de 
realisering van een langzaam verkeer brug, alsmede woningbouw in de vorm van 
lintbebouwingen uit een oogpunt van landschappelijke openheid en het bewaren 
van zichtlijnen niet te volgen.

13. Vaststelling verordening en beleidsregels sociaal domein 2019 (Rv 
2018.0065027)
Gedrukt stuk HenS 18/052

De raad besluit zonder beraadslaging en zonder stemming conform het voorstel van 
burgemeester en wethouders:

1. de Verordening sociaal domein Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019 vast te 
stellen.

14. Vaststelling verordening Participatieraad Haarlemmermeer 2019 (Rv 
2018.0066557)
Gedrukt stuk HenS 18/053

De raad besluit zonder beraadslaging en zonder stemming conform het voorstel van 
burgemeester en wethouders:

1. vast te stellen de verordening Participatieraad Haarlemmeer 2019 onder intrekking 
van de Verordening WMO-raad gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
(BOB08/035).
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15. Parkeerverordening Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2018 (Rv 2018.0061864)
Gedrukt stuk HenS 18/054

De leden Werner (VVD), Van Heese (CDA), Bier (D66), Wehkamp (GroenLinks), Koelman 
(B.O.O.S.), Kerkhoff (PvdA) voeren het woord.

De voorzitter stelt vast dat de raad unaniem conform het voorstel van burgemeester en 
wethouders beslist:

1. de Parkeerverordening Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2018 vast te stellen;
2. in verband met de invoering van parkeerontheffingen aan hoofdstuk 19 (Parkeren) 

van de tarieventabel van de Legesverordening 2018 de volgende legestarieven toe te 
voegen:

16. HS) Verlenen eervol ontslag aan de leden van de Milieuraad (Rv 2018.0067500)
Gedrukt stuk HenS 18/055

De raad besluit zonder beraadslaging en zonder stemming conform het voorstel van 
burgemeester en wethouders:
1. De leden van de Milieuraad per 1 januari 2019 eervol ontslag te verlenen te weten:
a. De heer M.H. van Woerkom (voorzitter);
b. De heer G.A.J. van Houwelingen (vice-voorzitter);
c. De heer H.M. Buijs;
d. De heer C.J.M. van Kippersluis;
e. Mevrouw M.T. de Weerdt-Buskermolen.

16A. (20) Project Hartje Spaarndam, budget
Brief college 21-11-2018, 2875487

De leden Van Dijk (D66), Koelman (B.O.O.S.), Van Heese (CDA), Kerkhoff (PvdA), 
Wehkamp (GroenLinks), Werner (VVD) en Duits (D66) voeren het woord.

Na de beraadslaging stelt de voorzitter vast dat alle fracties expliciet hun instemming 
hechten aan de in de collegebrief toegelichte mutatie, zoals opgenomen in de 
Najaarsrapportage (agendapunt 17; pagina 15) inzake Hartje Spaarndam om, zoals ook de 
Stichting Leefomgeving Schiphol aangeeft, de projecten verder te kunnen uitwerken en 
realiseren.
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17. Najaarsrapportage 2018 (Rv 2018.0066726)
Gedrukt stuk HenS 18/056

De leden Koelman (B.O.O.S.), Werner (VVD), Bier (D66), Kerkhoff (PvdA), Wehkamp 
(GroenLinks), Van Heese (CDA) en Duits (D66) voeren het woord.

Het lid Koelman (B.O.O.S.) dient een motie in waarin de fractie zijn treurnis uit over de gang 
van zaken ten aanzien van de wijze waarop het college de door de raad gewenste verhoging 
van de belasting onroerende zaken heeft behandeld.

Het lid Kerkhoff (PvdA) dient mede namens de fracties van CDA en GroenLinks een 
amendement in wat beoogt een krediet te autoriseren en vrij te geven van “€ 35.000, te 
storten in het fonds tbv de voormalige kernen en buurtschappen Haarlemmer-liede& 
Spaarnwoude”.

Na een schorsing deelt wethouder Graal namens het college mee het amendement niet over 
te nemen en aanneming van de motie te ontraden.

Na sluiting van de beraadslaging brengt de voorzitter het amendement PvdA-CDA-GL in 
stemming. De fracties van VVD en D66 zijn tegen. De voorzitter stelt vast dat het 
amendement is aangenomen met zes stemmen voor en vijf tegen.
Hij stelt daarna vast dat de raad conform het (gewijzigde) voorstel van het college besluit:

1. de Najaarsrapportage 2018 vast te stellen en hiervoor vast te stellen de 4e 
begrotingswijziging van 2018;

2. de volgende kredieten te autoriseren en vrij te geven:
o € 125.000, vervanging verharding Inlaagpolder;
o € 54.000, Sugar City en omgeving;
o € 35.000 te storten in het fonds tbv de voormalige kernen en buurtschappen 

Haarlemmerliede& Spaarnwoude “

De voorzitter brengt de motie B.O.O.S. in stemming. Op verzoek van het lid Koelman 
gebeurt dat hoofdelijk:

Naam raadslid (11) Stemverklaring (10) (1)
H. Mikkers - Tegen
H. Werner - Tegen
Th. van Heese X Tegen
D. Kerkhoff - Tegen
I.C. Vink-Albrecht - Tegen
F.J.M. Duits - Tegen
H.J.M. Koelman Voor
H. van Dijk X Tegen
S.J. Bier - Tegen
G.M.M. Wehkamp - Tegen
L. Kranenburg - Tegen

De voorzitter stelt vast dat de motie is verworpen.

18. Concept Programmabegroting 2019-2022 (Rv 2018.0060453)
Gedrukt stuk HenS 18/057

De leden Koelman (B.O.O.S.), Van Heese (CDA), Bier (D66), Werner (VVD), Kerkhoff (PvdA) 
en Wehkamp (GroenLinks) voeren het woord.
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Het lid Koelman (B.O.O.S.) dient een motie in die beoogd op diverse beleidsterreinen een 
advies aan de nieuwe raad te geven.
Het lid Van Heese (CDA) dient eveneens een motie in waarin de nieuwe raad wordt 
geadviseerd een passage over de Houtrakpolder in gewijzigde tekst vast te stellen. 

De raad besluit vervolgens unaniem conform het voorstel van burgemeester en wethouders: 
1. de Programmabegroting 2019-2022, zoals aangeboden door het college, door te 

geleiden naar de raad van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer welke de 
programmabegroting vaststelt.

De voorzitter brengt hier de motie van fractie B.O.O.S. in stemming. Deze wordt verworpen. 
Tegen stemden de fracties van PvdA, D66 en VVD.

De leden Kerkhoff en Duits geven een stemverklaring.
De hierna in stemming gebrachte motie van de CDA-fractie wordt eveneens verworpen. 
Tegen stemden de fractie van PvdA, D66 en VVD.

19. Belastingvoorstellen 2019 nieuwe gemeente Haarlemmermeer (Rv 
2018.0063444)
Gedrukt stuk HenS 18/058

De leden Van Dijk (D66) en Koelman (B.O.O.S.) voeren het woord.

De raad besluit vervolgens zonder stemming conform het voorstel van burgemeester en 
wethouders:

1. In te stemmen met de volgende belastingvoorstellen 2019:

a. de tarieven in de verordening op de heffing en invordering Onroerende 
zaakbelastingen 2019 in januari 2019 vast te stellen op basis van de in de 
programmabegroting 2019-2022 geraamde opbrengst van € 69.611.800;

b. voor afvalstoffenheffing de tarieven voor 2019 met 2,5% te verhogen;
c. voor de rioolheffing het tarief 2019 per aansluiting met 2% te verhogen en vast te 

stellen op € 129,63 en het tarief voor het meerverbruik op € 5,01;
d. voor toeristenbelasting het tarief 2019 niet te verhogen, dit blijft 6,05% van de 

overnachtingsvergoeding;
e. voor hondenbelasting het tarief 2019 te verhogen met 2,8% inflatiecorrectie naar 

€ 81,70 voor elke hond en het kenneltarief vast te stellen op € 327,30;
f. voor het liggeld voor woonschepen de tarieven 2019 te verhogen met 2,8% 

inflatiecorrectie naar € 397,32 voor de eerste 15 meter lengte van het woonschip 
en naar € 55,73 voor elke meter of gedeelte daarvan waarmee het woonschip de 
lengte van 15 meter overschrijdt;

g. voor precariobelasting de tarieven (exclusief de tarieven voor kabels en leidingen) 
gemiddeld te verhogen met 2,8% inflatiecorrectie;

h. voor de legesplichtige producten de tarieven te verhogen met 2,8% 
inflatiecorrectie, met uitzondering van die tarieven die wettelijk vastgesteld 
worden;

i. bij de behandeling van verzoeken om kwijtschelding uit te gaan van 100% van de 
van toepassing zijnde bijstandsnorm;

2. in verband met de voorstellen zoals genoemd bij 1 de volgende verordeningen en het 
kwijtscheldingsbesluit voor het belastingjaar 2019 vast te stellen:

o Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2019;
o Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2019;
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o Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2019;
o Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2019;
o Verordening op de heffing en invordering van liggeld voor woonschepen 2019;
o Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2019;
o Verordening op de heffing en invordering van leges 2019;
o Kwijtscheldingsbesluit 2019.

3. De volgende drie verordeningen in te trekken op 31 december 2018:
o Verordening roerendezaakbelastingen 2018; 
o Verordening forensenbelasting 2018;
o Verordening reclamebelasting 2018.

20A. 2018-11-27 Pt 20A Rv Bekrachtiging geheimhouding nota van B&W Verbeteren 
ruimtelijke kwaliteit N200 (Rv 2018.0075011)
Gedrukt stuk HenS 18/060

De raad besluit zonder beraadslaging en zonder stemming conform het voorstel van 
burgemeester en wethouders:

 conform artikel 25 lid 3 Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen op grond 
van artikel 10 lid 2 onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur (economische 
of financiële belangen van de gemeente en het voorkomen van onevenredige 
bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen 
of rechtspersonen dan wel van derden het voorkomen van bevoordeling of 
benadeling van partijen).
De geheimhouding geldt voor de nota van B&W 'Verbeteren ruimtelijke kwaliteit N200 
in het kader van leefbaarheid N200; aanvullende afspraken met Rijkswaterstaat' 
(2018.0075013) inclusief de bijlage ‘brief van Rijkswaterstaat d.d. 9 november 2018 
bestuurlijke afspraken N200’.

20B. Motie -vreemd a.d. orde- GroenLinks Motie Houtrak, Bestemming 
Noordzeekanaalweg 4, Halfweg
Gedrukt stuk GLM1

De heer Wehkamp (GroenLinks) leest de motie voor en licht deze verder toe. Wethouder 
Graal deelt mee dat het college aanvaarding ontraadt.
Het lid Bier voert het woord.

De leden Werner (VVD), Van Heese (CDA) en Koelman (B.O.O.S.) geven een 
stemverklaring. De raad aanvaardt de motie met zes tegen vier stemmen. Tegen stemden de 
fracties van D66 en B.O.O.S. De raad besluit aldus:

1. uit te spreken dat de bestemmingsfunctie van het pand Noordzeekanaal 4, sociaal-
educatief  – wonen moet blijven/worden;

2. het college op te roepen ervoor te zorgen, dat de bestemming sociaal-educatief-
wonen deugdelijk geborgd wordt, zodat de door de raad bedoelde functie behouden 
en voortgezet kan worden.

21. Sluiting
Omdat deze raadsvergadering de laatste (besluitvormende) vergadering is voor de 
herindeling van 1 januari 2019, besluit de voorzitter met het volgende slotwoord:
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“Zeer geachte Raadsleden Bier, Van Dijk, Duits, Van Heese, Kerkhoff, Kranenburg, Koelman, 
Mikkers, Vink, Wehkamp, Werner. Geachte Griffier Voogd en wethouders Van Haeften en 
Graal, Locosecretaris Pieterman, Geachte dames en heren.
Ik neem de gelegenheid -en dat is ook een eer- om voordat ik de hamerslag ter einde van 
deze vergadering maak u kort toe te spreken. Een kort woord dat de laatste reguliere 
Raadsvergadering van onze gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude markeert. Er 
volgen zeker nog een aantal toespraken op de 11e en 28e van december 2018, maar dit 
beknopte slotwoord zal een piketpaal zijn in de historie. Het is namelijk de laatste reguliere 
vergadering geweest met heel veel besluiten van belang voor de toekomst. 

Over 200 jaar zullen mensen de beelden en het geluid nog terug zien en -horen. 
Waarschijnlijk zullen zij zeggen….”wat ouderwets ging het er toen aan toe hè
 met die beeld en geluidsopnamen…..Tegenwoordig beleven we het met hologrammen 
inclusief het voelen van de emoties”.

Laat ik beginnen met dat het toch weer voelt als thuiskomen. Het grondverzet hierachter 
heeft namelijk delen van ons Raadhuis beschadigd waardoor we een tijd hier niet konden 
werken. Maar nu gaan langzamerhand delen van het pand weer open voor gebruik. Daar zijn 
we blij mee. Niet in de laatste plaats omdat rondom de fusie met Haarlemmermeer we aan 
onze inwoners beloofd hebben dit huis als gemeentelijk servicepunt, ook voor ceremoniële 
aangelegenheden, open te houden. 
Open is het al sinds 1906. Mijn voor-voor-voorganger jonkheer meester E.H.E. Teding van 
Berkhout opende het pand op 30 april van dat jaar. Het huis kwam er niet zonder slag of 
stoot. Discussies over de geld; het mocht niet meer dan 20.000 gulden kosten. Maar bij de 
inschrijving voor de bouw gaat het al mis. De laagste bieding is 10% duurder. Woedend was 
de gemeenteraad. De architect Jacob London moest er maar uit. De geschiedenis kent u 
verder. Uiteindelijk mag zijn ontwerp gebouwd worden en er volgen vele raadsvergadering in 
dit prachtige huis. Raadsvergaderingen met belangrijke besluiten, soms vol met emoties. 
Denk aan de annexaties vanuit Haarlem 1927, of die van Amsterdam met Ruigoord. Denk 
aan de grote woninguitbreidingen in Spaarndam en de laatste jaren daarvoor op 
SpaarneBuiten en nu in ontwikkeling op Halfweg. Maar ook onderwerpen als verbouwingen 
aan het raadhuis in 1977, Bezoek van wijlen ZKH Prins Claus in 1987, Discussies over 
Landal vakantiepark en het Recreatieschap Spaarnwoude waarbij de coalitie stopte et 
cetera. En niet te vergeten onze zoektocht met deze gemeenteraad -waarbij wij zelf aan het 
roer bleven- naar de beste fusiepartner voor onze inwoners en ondernemers.

Kortom dit huis ademt onze geschiedenis. 
Huis….We verlaten je weliswaar, maar je blijft altijd in ons hart…….
Op een goede toekomst voor de gemeenschappen van Spaarndam, Halfweg, Penningsveer, 
Haarlemmerliede, Spaarnwoude en het buitengebied! En dat het huis maar in lengte van 
jaren dienst mag blijven doen voor de gemeenschap. 
Met een hartverwarmend     > Tabee!    “

Niets meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering met een ferme hamerklap.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van <geen> 2018
(de tekst van het verslag is per mailronde door de raadsleden geaccordeerd)

de griffier, de voorzitter,

N.S. Voogd P.J. Heiliegers
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