RAADSAGENDA
26 november 2020
De burgemeester van Heemstede roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een
openbare digitale raadsvergadering op donderdag 26 november 2020 te 21:30 uur
De vergadering begint aansluitend aan de hervatting van de raadsvergadering van 29 oktober 2020
dezelfde avond. Aanvangstijd is indicatief.
Voor publiek is de vergadering live te volgen via https://gemeentebestuur.heemstede.nl/
De VOORLOPIGE agenda luidt als volgt:
1

Vaststellen agenda raadsvergadering 26 november 2020

2

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.
3

Aanbevelingen oversteekplaats Adriaan Pauwlaan – Herenweg

Mulder

De raad wordt voorgesteld:
1. Een krediet van € 303.000 beschikbaar te stellen voor de
oversteekplaats Adriaan Pauwlaan-Herenweg en de kapitaallasten ad
€ 14.200 te verwerken in de meerjarenbegroting vanaf 2022;
2. Het exploitatiebudget oversteekplaatsen incidenteel te verlagen met
€ 25.000 en dit vrij te laten vallen in het exploitatieresultaat 2020.

4

Invoering Duurzaam Afvalbeleid 2020-2030





721878

Het raadsvoorstel is aangehouden in de raadsvergadering van 25 juni
2020.
In Collegebericht 20 097 Reactie College op rapport Afvalbeleid stelt
het College aan de raad voor dat de raad het college verzoekt een
aangepast raadsvoorstel aan te bieden om beslispunten aan te
passen.
De (meerderheid van de) commissie Ruimte adviseert de raad het
voorstel terug te geven aan het College voor aanpassing van de
beslispunten.

van der Have

HAMERPUNTEN
Deze agendapunten zijn voorbereid in de raadscommissies en behoeven geen verdere bespreking in
de gemeenteraad.
5

Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) Heemstede centrum

Mulder

De raad wordt voorgesteld:
1. De Verordening BIZ Heemstede centrum 2021-2025 vast te stellen;
2. De perceptiekosten voor het heffen van de BIZ-bijdragen ten laste van
de algemene middelen te brengen (taakveld economische
ontwikkeling) en dit te verwerken in de voorjaarsnota 2021 en de
kadernota 2022-2025.
6

Advies aan Commissariaat voor de Media; representativiteit PBO
Stichting Lokale Omroep Haarlem (Haarlem 105 RTV)

Nienhuis

De raad wordt voorgesteld:
een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media
(CvdM) over de representativiteit van het programmabeleid bepalend orgaan
(PBO) van de Stichting Lokale Omroep Haarlem (Haarlem 105 RTV) gewijzigd sinds november 2019 - ten behoeve van de licentieaanvraag tot
aanwijzing als lokale publieke media-instelling voor Zandvoort.
7

Wijziging tarieven in de Verordening precariobelasting Heemstede 2020
De raad wordt voorgesteld:
het Besluit wijziging Verordening precariobelasting Heemstede 2020 vast te
stellen en de financiële consequenties te verwerken in de jaarrekening 2020.

8

Vertrouwenscommissie Heemstede
De raad wordt voorgesteld:
De Verordening op de vertrouwenscommissie burgemeester Heemstede 2020
vast te stellen.

OVERIGE PUNTEN
9

Lijst van Ingekomen Stukken raadsvergadering 26 november 2020
De raad besluit over de afdoening van de ingekomen stukken.

10

Wat verder ter tafel komt

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

Mulder

