Agenda commissie Ruimte
Voorlopig
De voorzitter van de raadscommissie Ruimte roept de leden van de raadscommissie Ruimte op tot het
houden van een openbare vergadering op donderdag 19 november 2020 om 20.00 uur in het Raadhuis aan
het Raadhuisplein 1 te Heemstede.
De voorlopige agenda luidt als volgt:
1

Opening en vaststellen agenda commissie Ruimte 19 november
2020

2

Spreekrecht inwoners
Er bestaat voor inwoners de gelegenheid het woord te voeren over alle
tot het werkterrein van de commissie behorende onderwerpen.
Inwoners die het woord willen voeren krijgen spreektijd waarna
discussie met de commissie mogelijk is. Het moment van inspreken, de
tijdsduur en de mogelijkheid van discussie worden bepaald door de
voorzitter.

portefeuillehouder

A-stukken
(Dit zijn stukken die aan de commissie worden voorgelegd voor advies aan de raad.)
3

Invoering Duurzaam Afvalbeleid 2020-2030
Als de raad in stemt met het invoeren van het Duurzaam Afvalbeleid
2020-2030 in Heemstede, kiest zij hiermee voor het gefaseerd invoeren
van ‘omgekeerd inzamelen’ in de hele gemeente. De raad moet
hiervoor een krediet van € 1.441.500 beschikbaar stellen. Op verzoek
van de raad gaan laagbouw en hoogbouw gelijk in uitvoering. Met de
invoering van het nieuwe afvalbeleid werken we toe naar een circulaire
economie, verminderen we ons afval en behalen we de landelijke
VANG-doelstelling.

4

Aanbevelingen oversteekplaats Adriaan Pauwlaan - Herenweg
Een onderzoek is verricht naar de verkeersveiligheid van en
verbetermogelijkheden op de oversteekplaats Adriaan Pauwlaan –
Herenweg. Hiervoor is een externe adviseur ingeschakeld. Meerdere
werksessies hebben inmiddels plaatsgevonden, samen met een
participatiegroep, en het onderzoek is afgerond. De aanbevelingen uit
het onderzoek worden overgenomen, de oversteekplaats wordt
heringericht en ook aan de oostzijde voorzien van verkeerslichten, en
hiervoor wordt een krediet beschikbaar gesteld van € 303.000.
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5

Verzoek opheffen geheimhouding informatie dossier
Manpadslaangebied
De raadscommissie Ruimte wordt verzocht om de geheimhouding op te
heffen die nog ligt op (delen van) de documenten met betrekking tot het
dossier Manpadslaangebied. Er is geen aanleiding om de
geheimhouding op te heffen en voorgesteld wordt het verzoek af te
wijzen.
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B-stukken
(Dit zijn collegebesluiten die aan de commissie worden voorgelegd om deze in de gelegenheid te stellen haar
zienswijze kenbaar te maken. De raad hoeft hier niet over te besluiten)
6

Actualisatie toekomstbestendige begraafplaats Heemstede
De ‘Actualisatie toekomstbestendige begraafplaats Heemstede’ is
opgesteld als vervolg op het plan ‘Toekomstbestendige begraafplaats’
(2016). In een SWOT-analyse is gekeken naar de sterken en zwaktes
intern en de kansen en bedreigingen extern die er voor de
begraafplaats liggen. Naar aanleiding daarvan is de visie en ambitie
weergegeven. De actualisatie geeft de opmaat naar een beheerplan,
een MJOP en een nieuwe verordening met nieuwe tarieven en leges.

7

Groot Onderhoud Heemsteedse Dreef, asfaltonderhoud
In het kader van Groot Onderhoud Heemsteedse Dreef, bestaande uit
herstel riolering, vervanging drie verkeersregelinstallaties en herstel van
asfalt worden in dit collegevoorstel voorstellen gedaan in verband met
het onderhoud aan de asfaltverharding.
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C-stukken
(Dit zijn collegebesluiten die het college ter informatie aan de raad stuurt. De raad hoeft hierover niet te
besluiten. Deze stukken worden alleen op verzoek van een raadslid geagendeerd.)
8

Herijking Procesvoorstel Havenkwartier
Op verzoek van het CDA geagendeerd met de politieke kernvraag:
 Worden de collegebesluiten in de herijkte processtappen als C /
B stuk aangeboden aan de commissie / raad?

9

Verbeteren pontje Meermond, aanbesteding en gunning
Op verzoek van het CDA geagendeerd met de politieke kernvraag:
 Op welke manier zijn de opmerkingen van de insprekers bij de
commissievergadering van belang geweest / verwerkt, bij de
keuze voor deze aanbesteder?
 Waarom is in de aanbesteding geen servicecontract /
onderhoudsovereenkomst begrepen omdat de pont die is
vervangen hoge onderhoudskosten bleek te hebben?

Overige punten
10

Overzicht bouwprojecten

11

Omgevingswet

12

Actiepuntenlijst commissie Ruimte november 2020

13

Wat verder ter tafel komt
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