
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RAADSAGENDA 

721745 

3 en 4 november 2022 
 
De burgemeester van Heemstede roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een 
openbare raadsvergadering op donderdag 3 november 2022 te 19:00 uur tot 23.00 uur en vrijdag 
4 november 2022 te 13:00 uur tot 17.00 uur in het Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. 
 
 
De VOORLOPIGE agenda luidt als volgt: 
 

1 
 
 
 
 

Vaststellen agenda Begrotingsraad 3 en 4 november 2021 
 
Spreekvolgorde: 
tijdens deze raadsvergadering geldt een vaste spreekvolgorde.  
De volgorde is VVD - PvdA - HBB - CDA - D66 - GroenLinks. 

 

 
BESPREEKPUNTEN 
 

2 Programma begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026 
 
De raad besluit:  
1. de (schriftelijke) programmabegroting 2023 vast te stellen; 
2. de kredieten 2023 conform het 'overzicht kredieten 2023' beschikbaar te 

stellen; 
3. kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2024-2026. 

de Wit 

 
3 Eerste begrotingswijziging 2023 

 
De raad besluit:  
1. in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2023; 
2. kennis te nemen van de financiële effecten voor de jaren 2024-2026; 
3. de eerste begrotingswijziging 2023 te betrekken bij de behandeling van de 

begroting 2023 in de raad van 3 en 4 november 2022. 

de Wit 

 
OVERIGE PUNTEN 
 

4 Lijst van ingekomen stukken Begrotingsraad 3 en 4 november 2021 
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 

 
 



 

 

TIJDSCHEMA (indicatief)  
 
Donderdagavond 3 november 2021      19:00-23:00 uur 
 

ALGEMENE BESCHOUWINGEN FRACTIES 
 
- De fracties hebben ieder ononderbroken spreektijd voor hun algemene beschouwingen.  
- Vervolgens kunnen fracties elkaar verhelderende vragen stellen over de beschouwing. 
 
De sprekersvolgorde is: de drie grootste fracties van groot naar klein om-en-om met de drie kleinste 
fracties van klein naar groot:  VVD - PvdA - HBB - CDA - D66 - GroenLinks.  
 

REACTIE OP HOOFDLIJNEN DOOR WETHOUDER FINANCIEN, NAMENS HET COLLEGE 
 
- Vervolgens kunnen de fracties politieke vragen stellen aan de wethouder Financiën 
 

TERMIJN RAAD EN COLLEGE 
 
- Per portefeuille stellen de fracties politieke vragen aan elkaar en aan het college.  
- Vervolgens kunnen de fracties met elkaar in debat over die portefeuille en het eventuele 

antwoord gegeven door de portefeuillehouder. 
- Daarna reageert het college per portefeuille. 
- Deze cyclus herhaalt zich telkens per portefeuille.  
 

 
 
SCHORSING tot vrijdag 4 november 2021     13:00-17:00 uur 
 

TERMIJN RAAD EN COLLEGE: DEBAT n.a.v. AMENDEMENTEN EN MOTIES 
 
- De leden van de raad dienen per fractie hun amendementen en moties in en worden deze een 

voor een voorgedragen.  
- Vervolgens krijgen andere fracties de gelegenheid tot het stellen van vragen.  
- Daarna geeft het college een collegeadvies en kunnen vragen aan de betreffende 

portefeuillehouder worden gesteld. 
- Tot slot vindt een debat plaats over het amendement of de motie.  
- Deze cyclus herhaalt zich telkens per amendement of motie.  

 
Dit verloopt in dezelfde sprekersvolgorde als de algemene beschouwingen.  
 
Mochten er meerdere moties of amendementen op eenzelfde thema zijn ingediend, dan is het aan 
te bevelen deze aansluitend aan elkaar te plannen zodat over het onderwerp integraal gesproken 
kan worden. Daarbij kan van de sprekersvolgorde worden afgeweken. 
 

BESLUITVORMING 
 
- Stemverklaringen 
- Stemmingen 
 
NB: Stemverklaringen en stemmingen worden doorlopen per amendement/besluit/motie. 
Stemverklaringen zijn een zakelijke mededeling en duren derhalve maximaal 30 seconden. 
 
Volgorde van stemmingen:  

- Amendementen 
- Begroting (incl. 1e begrotingswijziging) 
- Moties 

 


