
RAADSAGENDA
26 september 2019

De burgemeester van Heemstede roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een 
openbare raadsvergadering op donderdag 26 september 2019 te 20:00 uur in het Raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede.

De VOORLOPIGE agenda luidt als volgt:

1 Beëdiging tijdelijk raadslid D66

De raad besluit over toelating van een tijdelijk raadslid voor D66.
Onder voorbehoud van afronding van de procedures.

2 Vaststellen agenda raadsvergadering 26 september 2019

3 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.

4 Startdocumenten Deel Regionale Energiestrategie (DeelRES)  IJmond en 
Zuid Kennemerland en Regionale Energiestrategie (RES) Noord Holland 
Zuid 

De raad besluit:
1. Kennis nemen van de Raadsbrief DeelRES IJmond -  Zuid 

Kennemerland.
2. Akkoord met het Plan van Aanpak DeelRES IJmond - Zuid 

Kennemerland, onder voorbehoud van het ondertekenen van het 
landelijk Klimaatakkoord.

3. Akkoord met de Startnotitie RES Noord Holland Zuid, onder 
voorbehoud van het ondertekenen van het landelijk Klimaatakkoord.

Mulder

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

5 Intrekking Beleidsnotitie Wet Bevordering IntegriteitsBeoordeling door 
het Openbaar Bestuur Gemeente Heemstede
Wordt nagezonden

Nienhuis
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6 Aanvraag tot aanwijzing Stichting Lokale Omroep Haarlem (Haarlem 105 
RTV) als lokale publieke media-instelling voor Heemstede en Haarlem 

De raad besluit
een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media 
(CvdM) over de aanvraag van de Stichting Lokale Omroep Haarlem (Haarlem 
105 RTV) tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling voor Heemstede 
en Haarlem.

OVERIGE PUNTEN

7 Benoemingen commissievoorzitters

Dhr Nieuwland is geen lid meer van de raad, waarmee een vacature ontstaat 
voor het voorzitterschap van de cie Ruimte.
Dhr Verrips heeft aangegeven niet meer beschikbaar te zijn als voorzitter van 
de cie SAM.

De leden Timmer, Lommerse en Rocourt zijn beschikbaar voor het 
voorzitterschap van een commissie.

Voorgesteld wordt:
 Mw Timmer te benoemen als voorzitter van de commissie 

Samenleving
 Dhr Lommerse te benoemen als voorzitter van de commissie Ruimte
 Dhr Rocourt te benoemen als plv voorzitter van de commissie Ruimte

8 Benoemingen in raadscommissies

De VVD stelt voor 
 Mw Hooij te benoemen als lid van de commissie Middelen in plaats 

van dhr Radix 
 Dhr Radix te benoemen als plv lid van de commissie Middelen

HBB stelt voor
 Dhr Kremer te benoemen als lid van de commissie Middelen in plaats 

van mw Jagtenberg
 Mw Jagtenberg te benoemen als plv lid van de commissie Middelen.

9 Belofte fractieassistent HBB

Elke fractie mag een fractieassistent aanmelden. De fractieassistenten leggen 
ten overstaan van de raad een belofte af voordat zij met het assistentschap 
beginnen. Mw Apswoude legt de belofte af als fractieassistent van HBB.

10 Lijst van Ingekomen Stukken van de raadsvergadering van 26 september 
2019

De raad besluit over de afdoening van de ingekomen stukken.

11 Wat verder ter tafel komt

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


