RAADSAGENDA
31 oktober 2019
De burgemeester van Heemstede roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een
openbare raadsvergadering op donderdag 31 oktober 2019 te 20:00 uur in het Raadhuis aan het
Raadhuisplein 1 te Heemstede.
De VOORLOPIGE agenda luidt als volgt:
1

Vaststellen agenda raadsvergadering 31 oktober 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

Bijdrage mobiliteitsfonds structureel maatregelenpakket
spoorverbetering Haarlem - Zandvoort

Mulder

De raad besluit:
1. In te stemmen met de voorgestelde financiële bijdrage vanuit het
mobiliteitsfonds van €1.400.000,= aan het structurele
maatregelenpakket spoor waarmee de frequentieverhoging op het
spoortracé Haarlem - Zandvoort gerealiseerd kan worden.
2. Kennis te nemen dat de stuurgroep GR Bereikbaarheid ZuidKennemerland op 18 september 2019 heeft besloten de standpunten
en verzoeken van de raad van Bloemendaal, conform de beide
aangenomen moties in Bloemendaal (zie bijlagen met kenmerk:
718159 en 718160) in te brengen voor de nog te sluiten
bestuursovereenkomst met de derde partijen.
HAMERPUNTEN
Deze agendapunten zijn voorbereid in de raadscommissies en behoeven geen verdere bespreking in
de gemeenteraad.
4

718634

Nota reserves en voorzieningen - weerstandsvermogen 2019
Wordt nagezonden

Mulder

5

Najaarsnota 2019

Mulder

De raad besluit:
1. In te stemmen met de najaarsnota 2019 en de begroting 2019 te wijzigen
zoals aangegeven in de hoofdstukken 2 (de financiële mutaties 2019) en
3 (kredieten 2019).
2. De lineaire afschrijvingsmethode toe te passen voor de afschrijving van
activa van sportaccommodaties, sportvelden en hieraan gerelateerde
activa.
6

Vaststellen bestemmingsplan 'Horeca en terrassen Heemstede'

Van der Have

De raad besluit:
1. De ambtshalve wijzigingen voor het bestemmingsplan over te nemen;
2. Het bestemmingsplan 'Horeca en Terrassen Heemstede' met planid
NL.IMRO.0397.BPterrassen-0201, bestaande uit de geometrische
bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0397.BPterrassen-0201.GML met de bijbehorende
bestanden vast te stellen overeenkomstig met het
ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen en waarbij voor
de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van
een ondergrond welke ontleend is aan de Basisregistratie
Grootschalige Topografie (2018) en Basisregistratie Kadaster (2018).
7

Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning seminarhotel
Mariënheuvel (Glipper Dreef 199)

Van de Have

De raad besluit:
De verklaring van geen bedenkingen voor een seminarhotel met parkeerplaats
en passeerstroken op de buitenplaats Mariënheuvel (Glipper Dreef 199) af te
geven.
OVERIGE PUNTEN
8

Raadsgesprek invulling Motie Samenspraak
In mei 2018 heeft de raad unaniem de motie samenspraak vastgesteld, op
initiatief van het CDA. De raad bespreekt hoe verder invulling te geven aan
deze motie.
De motie roept de raad op om bij wijze van onderzoek, in de komende
raadsperiode, door te experimenteren, een vorm te vinden waarbij meer recht
gedaan wordt aan samenspraak.

9

Benoemingen in raadscommissies
De fractie van GroenLinks stelt voor:
1. Dhr Verrips te benoemen als lid van de commissie Middelen in plaats
van dhr de Zeeuw en dhr de Zeeuw als plv lid van de commissie
Middelen.
2. Dhr Verrips te benoemen als lid van de auditcommissie in plaats van
dhr de Zeeuw
3. Dhr de Zeeuw te benoemen als lid van de commissie Ruimte in plaats
van dhr Verrips en dhr Verrips te benoemen als plv lid van de
commissie Ruimte.

Raad

10

Lijst van Ingekomen Stukken raadsvergadering 31 oktober 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

