Agenda commissie Ruimte 15 juni 2020
Voorlopig
De voorzitter van de raadscommissie Ruimte roept de leden van de raadscommissie Ruimte op tot het
houden van een openbare vergadering op maandag 15 juni 2020 om 20.00 uur. De vergadering vindt plaats
op digitale wijze en is live te volgen op de website: gemeentebestuur.heemstede.nl

De voorlopige agenda luidt als volgt:
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Agenda commissie Ruimte 15 juni 2020
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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.)
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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.

Van der Have
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Beslissing op bezwaar vaststellen van het tarief liggelden voor de
vaste ligplaatsen aan de Ankerkade en de Industrieweg
De voorzitter van het bestuur van de Vereniging van Eigenaren
Terraswoningen Ankerkade, heeft bezwaar gemaakt tegen het
vaststellen van het tarief liggelden voor de vaste ligplaatsen aan de
Ankerkade en de Industrieweg. De gemeenteraad wordt voorgesteld
het advies van de commissie voor bezwaarschriften over te nemen en
het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. De gemeenteraad dient
formeel te besluiten op het bezwaarschrift.

Mulder

720921
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Vaststellen Jaarverslag 2019 en Jaarplan 2021 mobiliteitsfonds
Zuid-Kennemerland
Heemstede neemt samen met Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort
deel in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) bereikbaarheid ZuidKennemerland. Volgens de Wet Gemeenschappelijke Regelingen biedt
het bestuur van de regeling (de portefeuillehouders mobiliteit) het
jaarverslag 2019 en het Jaarplan 2021. De raden van de deelnemende
gemeenten kunnen hun zienswijze geven op deze jaarstukken.

Overige punten
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Overzicht bouwprojecten
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Omgevingswet
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Actiepuntenlijst
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Wat verder ter tafel komt

Mulder

