
RAADSAGENDA

716599

20 juni 2019

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

De VOORLOPIGE agenda luidt als volgt:

1 Vaststellen agenda raadsvergadering 20 juni 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 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen functiewijziging seminarhotel 
Mariënheuvel (Glipper Dreef 199)
Er is gelegenheid voor burgers om in te spreken. Een inspreker heeft 
maximaal 5 minuten spreektijd.

De raad besluit:
een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de activiteit 
“afwijken bestemmingsplan gebruik hoofdgebouw Glipper Dreef 199 als 
seminarhotel’’

4 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

De raad besluit:
In te stemmen met het plan van aanpak om te komen tot energieneutraal 
strategisch gemeentelijk vastgoed in 2030.



5 Toekomstbestendige bluswatervoorziening

De raad besluit:
1. Een positieve zienswijze te geven op het voorgenomen besluit van het 

college om in te stemmen met de uitvoering en organisatie van de 
bluswatervoorziening door de VRK voor de gezamenlijke 
regiogemeenten en het voorgenomen besluit van het college tot de 
realisatie van "de repressieve oplossing" als manier om te voorzien in 
een toereikende bluswatervoorziening inclusief de periodieke controle 
van de (resterende) waterwinpunten (ten aanzien van bereikbaarheid 
en bruikbaarheid) en de VRK met de implementatie en uitvoering 
daarvan te belasten;

2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een structureel budget 
van 
€ 45.606 vanaf 2022 als bijdrage aan de uitvoering van het onder 1 
genoemde voorgenomen besluit;

3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een incidenteel bedrag 
€ 5.462 in 2020, € 35.144 in 2021 en € 129.292 in 2022 ten behoeve 
van de implementatiekosten en afkoop van het contract met Waternet.

6 Begroting 2020 en jaarstukken 2018 en jaarverslag Omgevingsdienst 
IJmond

De raad besluit:
1. Als zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst 

IJmond kenbaar te maken dat akkoord wordt gegaan met de 
begroting 2020;

2. In de begroting 2020 van Heemstede p[ te nemen als bijdrage aan de 
GR Omgevingsdienst IJmond € 91.096,- en voor de DVO met de 
Omgevingsdienst IJmond € 176.717,-;

3. Kennis te nemen van de jaarstukken 2017 en het jaarverslag van de 
Omgevingsdienst IJmond.

7 Heemstede van A tot Z, 1e fase Omgevingsvisie Heemstede

De raad besluit:
De beleidsanalyse "Heemstede van A tot Z" vast te stellen als basis voor het 
opstellen van de Omgevingsvisie.

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

8 Ontwerp Jaarverslag Veiligheidsregio Kennemerland 2018 en Ontwerp 
Programmabegroting 2020-2023

De raad besluit:
1. De volgende zienswijze te geven inzake het jaarverslag en 
programmabegroting van de Veiligheidsregio Kennemerland:
Zie bijlage 716317 Concept zienswijze Ontwerp Jaarverslag VRK 2018 en 
Ontwerp Programmabegroting VRK 2020-2023;
2. Het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland overeenkomstig te 
berichten.



9 Oprichting coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.

De raad besluit:
Een positieve zienswijze te geven op het voornemen tot oprichting van de 
Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.

10 Kaders voor jaarlijks budget bewoners/buurtinitiatieven van €25.000

De raad besluit:
De in de bijlage 'Kaders voor structureel budget initiatieven van €25.000' 
(kenmerk: 716304) opgenomen kaders voor het structurele initiatievenbudget 
van €25.000 vast te stellen.

11 Jaarrekening 2018 gemeente Heemstede

De raad besluit:
1. De bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte jaarrekening 

2018 bestaande uit het boekwerk jaarstukken en het bijlagenboek vast te 
stellen;

2. De lasten en baten van de rekening 2018 vast te stellen op € 53.997.249 
respectievelijk € 54.241.123;

3. De stortingen en onttrekkingen aan de reserves in de rekening 2018 vast 
te stellen op € 3.509.378 respectievelijk € 3.765.583;

4. Van het voordelig rekeningresultaat 2018 ad. € 500.079 een bedrag van:
· € 281.000 over te hevelen naar 2018 en aan de desbetreffende budgetten 

toe te voegen;
· € 219.079 toe te voegen aan de algemene reserve.

12 Voorjaarsnota 2019

De raad besluit:
De voorjaarsnota 2019 en de wijziging van de begroting 2019 zoals aangegeven 
in hoofdstuk 2 (de financiële mutaties 2019) en hoofdstuk 3 (de gewijzigde/nieuwe 
investeringen 2019) vast te stellen.

13 Jaarverslag 2018 en Jaarplan 2020 mobiliteitsfonds Bereikbaarheid Zuid-
Kennemerland

De raad besluit:
1. Akkoord te gaan met het ontwerp jaarverslag en de jaarrekening 2018 

van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland;
2. Akkoord te gaan met het ontwerp jaarplan en begroting 2020 van de 

GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland;
3. Dit standpunt als zienswijze aan het Bestuur van de GR 

Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland mee te delen.

14 Aanpak fase 2 Omgevingsvisie, visie-op-hoofdlijnen

De raad besluit:
In te stemmen met de aangepaste aanpak en planning voor fase 2 
Omgevingsvisie: opstellen visie-op-hoofdlijnen.



15 Lijst van ingekomen stukken

De raad besluit over de afdoening van de ingekomen stukken.

16 Wat verder ter tafel komt

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


