RAADSAGENDA
24 september 2020
De burgemeester van Heemstede roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een
openbare raadsvergadering op donderdag 24 september 2020 te 20:00 uur in het Raadhuis aan het
Raadhuisplein 1 te Heemstede.
Voor publiek is de vergadering live te volgen via https://gemeentebestuur.heemstede.nl/
In deze raadsvergadering vindt de bespreking van alle agendapunten plaats tot het moment van
stemming. De stemmingen vinden aansluitend plaats in een online raadsvergadering.
De VOORLOPIGE agenda luidt als volgt:
1

Vaststellen agenda raadsvergadering 24 september 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

Concept Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid (RES NHZ).

Mulder

De raad bespreekt:
In te stemmen met de verdere uitwerking van de concept RES Noord-Holland
Zuid conform het vervolgproces zoals beschreven in hoofdstuk 10 om te
komen tot de RES 1.0 Noord-Holland Zuid.
4

Verzoek opheffen geheimhouding informatie dossier Manpadslaangebied
De raad bespreekt de door haar bekrachtigde geheimhouding op de
documenten Manpadslaangebied
 Notitie Manpadslaangebied d.d. 14 april 2015 en presentatie Akro
Consult d.d. 13 april 2015
 Notitie verloop onderhandelingen d.d. 21 augustus 2015 met bijlagen
brief M2 d.d. 2 juli 2015 en brief van wethouder Ates aan M2 d.d. 3
augustus 2015
 Financiële analyse behorende bij rapport adviesbureau Rho d.d. 29 mei
2017 niet op te heffen en daarmee het verzoek af te wijzen.
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Van der
Have

5

Verzoek tot opheffen opgelegde geheimhouding advies ‘Gemeente
Heemstede/Advies grens bebouwde kom’ van externe jurist

Mulder

De raad bespreekt:
De door de raad op 25 juni 2020 bekrachtigde geheimhouding die rust op het
advies ‘Gemeente Heemstede/Advies grens bebouwde kom’ van de externe
jurist (van 8 mei 2020) niet op te heffen en daarmee het verzoek af te wijzen.
6

Herbenoemen voorzitter, tevens monumenten lid, van de
Adviescommissie voor Ruimtelijke kwaliteit Heemstede.

Van der
Have

De raad bespreekt:
Met terugwerkende kracht per 1 juni 2020 de heer Freek Schmidt te
herbenoemen als voorzitter en monumenten lid van de Adviescommissie voor
Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede tot 1 juni 2023.
HAMERPUNTEN
Deze agendapunten zijn voorbereid in de raadscommissies en behoeven geen verdere bespreking in
de gemeenteraad.
7

Vaststellen privacybeleid

Nienhuis

De raad bespreekt:
Het algemeen privacybeleid vast te stellen voor zover zijn bevoegdheid strekt.
8

Lokale steun Kenter Jeugdhulp
De raad bespreekt:
1. In stemmen met het besluit om aan Kenter Jeugdhulp een bedrag ad
€ 91.060 te verstrekken, op voorwaarde dat de raden van de andere
gemeenten in Zuid-Kennemerland en IJmond een vergelijkbaar besluit
hebben genomen.
2. De geheimhouding met betrekking tot de bijlage ‘Financiële analyse
Stichting Kenter Jeugdhulp’, op grond van het bepaalde in artikel 25,
tweede lid Gemeentewet in samenhang met artikel 10, eerste lid,
onder c en artikel 10, tweede lid, onder g van de Wet openbaarheid
van bestuur te bekrachtigen

9

Lijst van Ingekomen Stukken voor de raadsvergadering van 24
september 2020
De raad bespreekt de afdoening van de ingekomen stukken

10

Wat verder ter tafel komt

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

Struijf

