RAADSAGENDA
19 december 2018
De burgemeester van Heemstede roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een
openbare raadsvergadering op woensdag 19 december 2018 te 20:00 uur in het Raadhuis aan het
Raadhuisplein 1 te Heemstede.
De VOORLOPIGE agenda luidt als volgt:
1

Vaststellen agenda raadsvergadering 19 december 2018

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

Financieel overzicht en verzoek aanvullend krediet Plein1

Struijf

De raad besluit:
1. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van maximaal €
375.000 voor de resterende bouw- en inrichtingskosten Plein1.
2. De jaarlijkse kapitaallasten als gevolg van het aanvullend vereiste
krediet (zijnde € 17.925) te dekken uit de jaarlijkse huurinkomsten van
Plein1
3. De jaarlijkse exploitatiekosten ten behoeve van Plein1 met € 62.000 te
verhogen tot € 136.000 (exclusief BTW) en hiertoe een bedrag van €
62.000 op te nemen als inkomsten vanuit servicekosten; de begroting
2019 hierop aan te passen.
4. De huurinkomsten en de inkomsten en uitgaven met betrekking tot de
exploitatie, gelet op het feit dat sprake is van een nieuwe
accommodatie en werkwijze, in het laatste kwartaal van 2019 en van
2020 te evalueren

4

Voorschoolse voorzieningen peuters
De raad besluit:
1. In te stemmen met de Beleidsnota peuteropvang.
2. De Verordening peuteropvangtoeslag Heemstede 2019 vast te
stellen.
3. De Verordening tijdelijke subsidieregeling peuteropvang 2019 vast te
stellen.

712285

Struijf

5

Vaststellen belastingverordeningen 2019

Mulder

De raad besluit:
Vast te stellen de volgende belastingverordeningen:
a) Verordening onroerende-zaakbelastingen Heemstede 2019;
b) Verordening afvalstoffenheffing Heemstede 2019;
c) Verordening rioolheffing Heemstede 2019;
d) Verordening leges Heemstede 2019;
e) Verordening lijkbezorgingsrechten Heemstede 2019;
f) Verordening precariobelasting Heemstede 2019;
g) Verordening hondenbelasting Heemstede 2019;
h) Verordening marktgelden Heemstede 2019;
i) Verordening belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten
Heemstede 2019;
j) Verordening liggeld woonschepen Cruquiushaven Heemstede 2019;
k) Verordening parkeerbelastingen Heemstede 2019.

HAMERPUNTEN
Deze agendapunten zijn voorbereid in de raadscommissies en behoeven geen verdere bespreking in
de gemeenteraad.
6

Nieuwe gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen
Kennermerland Zuid 2018.

Mulder

De raad besluit:
Aan het college toestemming te verlenen tot het aangaan van de
gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2018.

7

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en
Voortijdig Schoolverlaten regio "West-Kennemerland"

Mulder

De raad besluit:
Het college toestemming te verlenen op grond van artikel 1, tweede lid van de
WGR om een gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim
en Voortijdig Schoolverlaten "West-Kennemerland" vast te stellen die in
werking treedt per 1 januari 2019.

8

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening

Nienhuis

De raad besluit:
Besluit wijziging Algemene Plaatselijke Verordening vast te stellen.

9

Projectplan Omgevingsvisie Heemstede
Wordt nagezonden
De raad besluit:
het 'Projectplan Omgevingsvisie Heemstede' vast te stellen.

van der
Have

10

Afhandeling bezwaarschrift aanpassing bebouwde komgrens N201
Cruquiusweg
De raad besluit:
het raadsbesluit van 22 februari 2018 tot het wijzigen van de komgrens op de
N201 Cruquiusweg, conform het advies van de commissie voor
bezwaarschriften, in stand te laten en de motivering van het besluit aan te
vullen.

OVERIGE PUNTEN
11

Participatievisie ‘Rol van de Raad’
Een tijdelijke werkgroep van raadsleden heeft een bespreekstuk voorbereid.

12

Lijst van Ingekomen Stukken raadsvergadering 19 december 2018
De raad besluit over de afdoening van de ingekomen stukken.

13

Wat verder ter tafel komt

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

Mulder

