
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RAADSAGENDA 

721745 

5 en 6 november 2020 
 
De burgemeester van Heemstede roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een 
openbare raadsvergadering op donderdag 5 november 2020 te 19:00 uur en vrijdag 6 november 
2020 te 12:00 uur in het Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. 
 
De VOORLOPIGE agenda luidt als volgt: 
 

1 Vaststellen agenda begrotingsraad 5 en 6 november 2020 
 
Spreektijdenregeling: 
tijdens deze raadsvergadering geldt een spreektijdenregeling tijdens de 
Algemene Beschouwingen. Elke fractie heeft 5 minuten spreektijd. 
 
Spreekvolgorde: 
tijdens deze raadsvergadering geldt een vaste spreekvolgorde.  
De volgorde is HBB -> PvdA -> VVD -> CDA -> D66 -> GL. 

 

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

2 Programmabegroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024 
 
De raad besluit:  
1. de (schriftelijke) programmabegroting 2021 vast te stellen; 
2. de kredieten 2021 conform het 'overzicht kredieten 2021' beschikbaar te 
stellen; 
3. kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2022-2024. 

Mulder 

 
3 Eerste begrotingswijziging 2021 

 
De raad besluit:  
1. in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2021; 
2. kennis te nemen van de financiële effecten voor de jaren 2022-2024; 
3. de eerste begrotingswijziging 2021 te betrekken bij de behandeling van de 
begroting 2021 in de raad van 6 november 2020; 
 
 

Mulder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
TIJDSCHEMA (indicatief)  
 
Donderdagavond 5 november 2020 
 

ALGEMENE BESCHOUWINGEN RAAD 
De fracties hebben ieder 5 minuten ononderbroken spreektijd.  
Na iedere beschouwing is kort gelegenheid voor vragen.  
 

19:00-21:00 uur 
 
 

SCHORSING 
 

21:00-21:30 uur 

REACTIE COLLEGE OP ALGEMENE BESCHOUWINGEN RAAD 
Maximaal 30 minuten spreektijd voor het College. 
Aansluitend korte gelegenheid voor vragen en reacties  
 

21:30-22:30 uur 
 

 
SCHORSING tot vrijdag 6 november 2020 
 

AFTRAP RAAD  
De fracties hebben elk 2 minuut als aftrap en toelichting op 
ingediende amendementen en moties. Aansluitend gelegenheid 
voor vragen aan indieners. 
 

12:00 -13:00 uur 

ADVISERING COLLEGE AMENDEMENTEN EN MOTIES 
Het college adviseert over de amendementen en moties. 
 

13:00-13:30 uur 

SCHORSING 13:30-14:00 uur 
 

DEBAT OVER: 

 PROGRAMMABEGROTING (incl. 1e begrotingswijziging)  

 AMENDEMENTEN EN MOTIES 
 

14:00-16:00 uur 

SCHORSING 
 

16:00-16:30 uur 

BESLUITVORMING 
Stemverklaringen en stemmingen 
Volgorde van stemmen: 

 Amendementen  

 Begroting (incl. 1e begrotingswijziging)  

 Moties  

 
16:30-17:00 uur 

 
 
OVERIGE PUNTEN 
 

4 Lijst van ingekomen stukken begrotingsraad 5 en 6 november 2020 
(uitsluitend stukken die betrekking hebben op de begroting)  
De raad besluit over de afdoening van de ingekomen stukken.  
 

 

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


