
RAADSAGENDA

719454

18 december 2019

De burgemeester van Heemstede roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een 
openbare raadsvergadering op woensdag 18 december 2019 te 20:00 uur in het Raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede.

De VOORLOPIGE agenda luidt als volgt:

1 Vaststellen agenda raadsvergadering 18 december 2019

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 Aanvraag budgetsubsidie 2020-2023 Stichting Bibliotheek Zuid-
Kennemerland

De raad besluit:
in te stemmen met het verlenen door het college van burgemeester en 
wethouders van een budgetsubsidie aan de Stichting Bibliotheek Zuid-
Kennemerland voor de uitvoering van het bibliotheekwerk in Heemstede in de 
periode 1 januari 2020 t/m 31 december 2023. De voorlopige subsidie voor 
het jaar 2020 bedraagt € 746.565 (zijnde € 520.184 personeelskosten en € 
226.381 overige kosten)

Struijf



4 Integraal Huisvestingsplan basisscholen 2019-2039 (definitief)

De raad besluit:
1. In te stemmen met het Integraal Huisvestingsplan basisscholen 2019-

2039 als kader voor de renovatie- en vernieuwbouwopgave van de 
basisscholen.

2. In te stemmen met de aan de zienswijzen gekoppelde beslispunten:
a) De nieuwbouw dan wel renovatie van de 10 basisscholen 

gedurende de looptijd van het IHP uit te voeren conform BENG 
en Frisse scholen klasse B. 

b) De scholen in het eerste tijdvak energie neutraal danwel gasloos 
uit te voeren en bij de uitvoering van de overige scholen per 
project bezien of er mogelijkheden zijn om extra 
duurzaamheidsmogelijkheden toe te passen.

c) Het IHP in 20 jaar uit te voeren met een herijking elke 5 jaar.
d) In 2021 onderzoek te doen naar de verhuizing van de 

Jacobaschool naar een gerenoveerde vm. Bronsteemavo en 
daarbij de toekomst van de huidige locatie van de Jacobaschool 
en de locatie van Humankind en Casca te betrekken.

e) De kosten van de realisering van kinderopvang in de scholen 
voor te financieren.

f) De lasten van de Nicolaas Beetsschool op traditionele wijze te 
financieren en een voorstel over de voor- en nadelen van 
alternatieve financieringsvormen uit te werken en op basis 
daarvan een besluit te nemen over de wijze van financiering van 
de overige scholen.

3. De volgende kredieten te autoriseren:
a) Nieuwbouw gymzaal Nicolaas Beetsschool ad € 1.088.000.
b) Nieuwbouw Nicolaas Beetsschool ad € 3.155.990.
c) Voorfinanciering kinderopvang Nicolaas Beetsschool ad € 

316.008.
4. In te stemmen met de voorstellen opgenomen in bijlage 3 'reserve 

sociaal domein' van de nota reserves en voorzieningen 2019.
5. De reserve integraal huisvestingsplan basisscholen in te stellen en in 

te stemmen met de voorstellen opgenomen in bijlage 3 'reserve 
integraal huisvestingsplan basisscholen' van de nota reserves en 
voorzieningen 2019 waarbij de positieve bijstelling 
inhaalafschrijvingslasten van in totaal € 620.000 wordt ingezet ter 
dekking van eventuele financiële knelpunten die zich tijdens looptijd 
van de uitvoering van het IHP kunnen voordoen.

6. Van het surplus in de reserve sociaal domein ad € 4.537.411 in 2019 
een bedrag van € 4.200.000 over te hevelen naar de (nieuw in te 
stellen) reserve integraal huisvestingsplan basisonderwijs en het 
restant ad € 337.411 toe te voegen aan de algemene reserve.

7. De afschrijvingsduur renovatie schoolgebouw gelijk te stellen aan de 
termijn van 40 jaar voor verbouwkosten gebruiksduur verlengend 
overeenkomstig de nota activabeleid 2017, onderdeel gebouwen. 

8. Binnen de P&C-cyclus en bij nieuwe financiële ontwikkelingen 
tussentijds de raad op de hoogte te stellen.

Struijf

5 Visie op Informatievoorziening 2020-2024

De raad besluit:
De Visie op Informatievoorziening 2020-2024 vast te stellen.

Nienhuis



6 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening

De raad besluit:
Besluit wijziging van de Algemene plaatselijke verordening vast te stellen.

Nienhuis

7 Baggerplan 2020 – 2029
Onder voorbehoud van voldoende voorbereiding in de commissie Ruimte van 
9 december 2019

De raad besluit:
1. De raad voor te stellen het Baggerplan 2020-2029 vast te stellen;
2. De jaarlijkse storting in de Voorziening Baggerplan vanaf 2021 

structureel te verhogen met €25.000 naar €145.000 en dit de raad 
voor te leggen bij de besluitvorming in de kadernota 2021-2024.

 

van der 
Have

8 Aanbevelingen Onderzoek Rekenkamercommissies Heemstede en 
Bloemendaal naar de ICT-samenwerking tussen Heemstede en 
Bloemendaal
Wordt nagezonden

HAMERPUNTEN

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

9 Verordening Rekenkamer en vergoedingen

Besluit: 
1. de Verordening Rekenkamer Heemstede vast te stellen; 
2. de vergoedingen, te weten 200 euro per maand voor de voorzitter en 

150 euro per maand voor de overige leden van de Rekenkamer, vast 
te stellen. 

10 Extra stimuleren parttime arbeid

De raad besluit:
1. In te stemmen met het verhogen van het premiebedrag parttime arbeid 

naar 50% van het wettelijk maximaal toegestane bedrag;
2. Vast te stellen het Besluit wijziging Re-integratieverordening 

Participatiewet, IOAW, IOAZ Heemstede 2017.

Struijf

11 Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Heemstede 2020

De raad besluit
De verordening Maatschappelijke Ondersteuning Heemstede 2020 vast te 
stellen.

Struijf



12 Vaststellen belastingverordeningen 2020

De raad besluit vast te stellen de volgende belastingverordeningen:
a) Verordening onroerende-zaakbelastingen Heemstede 2020;
b) Verordening afvalstoffenheffing Heemstede 2020;
c) Verordening rioolheffing Heemstede 2020;
d) Verordening leges Heemstede 2020;
e) Verordening lijkbezorgingsrechten Heemstede 2020;
f) Verordening precariobelasting Heemstede 2020;
g) Verordening hondenbelasting Heemstede 2020;
h) Verordening marktgelden Heemstede 2020;
i) Verordening belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten 

Heemstede 2020;
j) Verordening liggeld woonschepen Cruquiushaven Heemstede 2020;
k) Verordening parkeerbelastingen Heemstede 2020.

Mulder

OVERIGE PUNTEN

13 Lijst van Ingekomen Stukken raad 18 december 2019

14 Wat verder ter tafel komt

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


