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De burgemeester van Heemstede roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een 
openbare digitale raadsvergadering op woensdag 16 december 2020 te 20:00 uur.

Voor publiek is de vergadering live te volgen via https://gemeentebestuur.heemstede.nl/

De VOORLOPIGE agenda luidt als volgt:

1 Vaststellen agenda raadsvergadering 16 december 2020

2 Vragenuur van de raadsvergadering van 16 december 2020

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.

HAMERPUNTEN

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

3 Vaststellen belastingverordeningen 2021

De raad wordt voorgesteld:
1. De volgende belastingverordeningen vast te stellen:

a) Verordening onroerende-zaakbelastingen Heemstede 2021;
b) Verordening afvalstoffenheffing Heemstede 2021;
c) Verordening rioolheffing Heemstede 2021;
d) Verordening leges Heemstede 2021;
e) Verordening lijkbezorgingsrechten Heemstede 2021;
f) Verordening precariobelasting Heemstede 2021;
g) Verordening marktgelden Heemstede 2021;
h) Verordening belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten 
Heemstede 2021;
i) Verordening liggeld woonschepen Cruquiushaven Heemstede 2021;
j) Verordening parkeerbelastingen Heemstede 2021.

2. De Verordening hondenbelasting 2020 in te trekken per 1 januari 
2021.

3. Het incidentele nadeel op de opbrengst van de hondenbelasting van 
€54.000  (€ 68.000 N -/- € 14.000 V)  ten laste van het saldo van de 
begroting 2021 te brengen.

Mulder

https://gemeentebestuur.heemstede.nl/


4 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening

De raad wordt voorgesteld:
het Besluit wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 2021 vast te stellen

Nienhuis

5 Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024: Samen tegen schulden

De raad wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2024: 

Samen tegen schulden;
2. In te stemmen met de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening 

Heemstede 2021.

Struijf

6 Vaststellen "Regiovisie VERBINDEN EN VERSTERKEN in de aanpak van 
huiselijk geweld en kindermishandeling"

De raad wordt voorgesteld:
de “Regiovisie VERBINDEN EN VERSTERKEN in de aanpak van huiselijk 
geweld en kindermishandeling” voor de jaren 2020 tot en met 2024 vast te 
stellen.

Struijf

7 Uitwerking participatiebeleid: proceskader voor complexe opgaven 
waarover college en/of raad besluit

De raad wordt voorgesteld:
De regeling ‘Uitwerking participatiebeleid: proceskader voor complexe 
opgaven waarover college en/of raad besluit’ vast te stellen.

van der Have

OVERIGE PUNTEN

8 Lijst van Ingekomen Stukken raadsvergadering 16 december 2020

De raad besluit over de afdoening van de ingekomen stukken

9 Wat verder ter tafel komt

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


