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27 september 2018

De burgemeester van Heemstede roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een 
openbare raadsvergadering op donderdag 27 september 2018 te 20:00 uur in het Raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede.

De VOORLOPIGE agenda luidt als volgt:

1 beëdiging raadslid
onder voorbehoud afronding procedure

2 Vaststellen agenda raadsvergadering 27 september 2018

3 Vragenuur

Er is een vragenuur voor leden van de raad, tenzij er bij de voorzitter geen 
vragen zijn ingediend. De voorzitter bepaalt op welk tijdstip het vragenuur 
eindigt.

BESPREEKPUNTEN

Deze agendapunten zijn voorbereid in de raadscommissies en behoeven bespreking in de 
gemeenteraad om tot een besluit te komen.

4 Beleidsplan Openbare Verlichting, vaststelling plan

De raad besluit:
1. Het Beleidsplan Openbare verlichting 2018-2022 vast te stellen;
2. De investeringen overeenkomstig te verwerken in de voorjaarsnota 

2019 en in het investeringsplan bij de kadernota 2020-2023;
3. De besparingen op de exploitatie die voortvloeien uit dit plan te 

verwerken in de begroting 2020;
4. Voor de voorbereiding van het project Renovatie Openbare Verlichting 

2019 een voorbereidingskrediet van € 92.000 beschikbaar te stellen.

van der Have

5 Kaderbrief 2019-2022 – ingediende moties
Voortzetting van de beraadslaging in de raadsvergadering van 28 juni 2018

De raad heeft vragen gesteld en moties ingediend naar aanleiding van de
Kaderbrief in de raadsvergadering van 28 juni 2018.
De bespreking wordt voortgezet, te beginnen met de beantwoording van de
vragen en reactie op de ingediende moties door het College.

College



HAMERPUNTEN

Deze agendapunten zijn voorbereid in de raadscommissies en behoeven geen verdere bespreking in 
de gemeenteraad.

6 Verklaring van geen bedenkingen nieuwbouw polikliniek SEIN - Meer en 
Bosch

De raad besluit:
1. de verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning voor de 

bouw van een polikliniek op het terrein van Meer en Bosch af te 
geven;

2. vast te stellen dat de onder 1. genoemde verklaring van geen 
bedenkingen geen betrekking heeft op het Globaal masterplan 2018 
met daarin de toekomstige invulling van het zuidoostelijk deel van 
Meer en Bosch, gelegen tussen de waterpartij en de Meer en 
Boschlaan.

van der Have

OVERIGE PUNTEN

7 Geheimhouding Vomar-dossier

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 september 
2018

De raad besluit:
1. De bij zijn besluit van 28 juni 2018 bekrachtigde geheimhouding met 

betrekking tot aan de raad overlegde stukken over het voorstel tot het 
nemen van een voorbereidingsbesluit (het voorstel inclusief de 
bijlagen 1 t/m 8) op te heffen. 

2. De op 21 september 2018 door het college opgelegde geheimhouding 
op bijlage 2 van de notitie ‘stand van zaken voortgang Vomarproces’ 
te bekrachtigen op grond van artikel 25, derde lid, van de 
Gemeentewet voor wat betreft het gedeelte ‘Aankopen’, evenals voor 
wat betreft de gemerkte delen in het addendum van bijlage 3 bij de 
notitie die ook hierop betrekking hebben. 

3. De op 21 september 2018 door het college opgelegde geheimhouding 
op de notitie ‘stand van zaken voortgang Vomar-proces’, inclusief de 
rest van bijlage 2 en de bijlagen 3 t/m 9, niet te bekrachtigen.

4. De op 25 september 2018 door het college opgelegde geheimhouding 
op de besluiten als vermeld onder 1 tot en met 4 met betrekking tot 
‘Voortgang Vomar-proces’, inclusief de daarbij behorende 
documenten (bijlagen 1 t/m 4), niet te bekrachtigen.

7 Lijst van Ingekomen Stukken raadsvergadering 27 september 2018

De raad besluit over de afdoening van de ingekomen stukken.

8 Wat verder ter tafel komt

De burgemeester voornoemd,
mevrouw mr. A.C. Nienhuis


