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25 juni 2020

De burgemeester van Heemstede roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een 
openbare raadsvergadering op donderdag 25 juni 2020 te 19:00 uur,. Deze vergadering vindt plaats 
op digitale wijze en is live te volgen op de website https://gemeentebestuur.heemstede.nl/

De VOORLOPIGE agenda luidt als volgt:

1 Vaststellen agenda raadsvergadering 25 juni 2020

2 Vragenuur van de raadsvergadering van 25 juni 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.

BESPREEKPUNTEN

Deze agendapunten zijn voorbereid in de raadscommissies en behoeven bespreking in de 
gemeenteraad om tot een besluit te komen.

3 Dekking wegvallend dividend Eneco en scenario’s inzet 
verkoopopbrengst aandelen Eneco in algemene reserve

Wordt nagezonden

Mulder

4 Verdiepend onderzoek impact Corona crisis in Heemstede

De raad besluit:
In te stemmen met een verdiepend onderzoek van maximaal € 40.000 naar de 
impact van de corona crisis Heemstede.

Nienhuis

5 Invoering ‘ja-ja-sticker’

De raad besluit:
In te stemmen met invoering van de ja-ja sticker, ten behoeve van de 
uitvoering hiervan een budget beschikbaar te stellen van € 20.000 en dit te 
verwerken in de voorjaarsnota 2020 zodat een integrale afweging gemaakt 
kan worden.

van der 
Have

https://gemeentebestuur.heemstede.nl/


6 Invoering Duurzaam Afvalbeleid 2020-2030

De raad besluit:
1. In te stemmen met het invoeren van het Duurzame Afvalbeleid 2020-

2030 en te kiezen voor bronscheiding door middel van ‘omgekeerd 
inzamelen’

2. Voor de transitieperiode, drie jaar, uit te gaan van de huidige 
heffingsgrondslag voor de afvalstoffenheffing (100 tikken/kleine 
rolcontainer of 200 tikken/grote rolcontainer);

3. Een krediet “invoer duurzaam afvalsysteem” van € 1.441.500 
beschikbaar te stellen en de in het investeringsprogramma 2020 
opgenomen kredieten “vervangen ondergrondse containers restafval 
en GFT” (€ 121.500) en “invoer duurzaam afvalsysteem (omgekeerd 
inzamelen)” (€ 1.200.000) te laten vervallen;

4. De kapitaallasten te verwerken in de kadernota 2021-2024, de 
afschrijvingstermijn overeenkomstig de nota activabeleid vast te 
stellen en bij de kapitaallasten van het krediet “invoer duurzaam 
afvalsysteem” rekening te houden met de gefaseerde uitvoering van 3 
jaar;

5. Gedurende de gefaseerde uitvoering de eventuele boekwaarde van 
vervangen containers overeenkomstig het Besluit Begroting en 
Verantwoording af te boeken en de lasten te verwerken in het 
exploitatieresultaat van het betreffende boekjaar. 

van der 
Have

7 Vaststellen Jaarverslag 2019 en Jaarplan 2021 mobiliteitsfonds 
ZuidKennemerland

De raad besluit:
1. Akkoord te gaan met het ontwerp jaarverslag en de jaarrekening 2019 

van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland;
2. Akkoord te gaan met het ontwerp jaarplan en begroting 2021 van de 

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

Bereikbaarheid Zuid- Kennemerland mee te delen. 

Mulder

8 Ontwerp jaarverslag Veiligheidsregio Kennemerland 2019 en ontwerp 
programmabegroting 2021-2024

De raad besluit:
1. De volgende zienswijze te geven inzake het jaarverslag en 

programmabegroting van de Veiligheidsregio Kennemerland: 
- Zienswijze ontwerp jaarverslag VRK 2019 en ontwerp 
programmabegroting VRK 2020-2024, zie bijlagen; 

2. Het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland overeenkomstig te 
berichten. 

Nienhuis



HAMERPUNTEN

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

9 Vaststellen jaarstukken 2019 gemeente Heemstede

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

2019 bestaande uit de boekwerken “rekening 2019 jaarstukken 2019” 
en “rekening 2019 bijlagenboek” vast te stellen;

2. de lasten en baten van de jaarrekening 2019 vast te stellen op 
respectievelijk € 56.563.996 en € 56.991.887;

3. de stortingen en onttrekkingen aan de reserves in de jaarrekening 
2019 vast te stellen op € 5.872.518 en € 6.754.457;

4. van het voordelig rekeningresultaat 2019 van € 1.309.830 een bedrag 
van:
• € 564.700 over te hevelen naar 2020 en aan de desbetreffende 
budgetten toe te voegen;
• € 745.130 toe te voegen aan de algemene reserve. 

Mulder

10 Voorjaarsnota 2020 

De raad besluit:
De voorjaarsnota 2020 en de wijziging van de begroting 2020 zoals 
aangegeven in hoofdstuk 2 (de financiële mutaties 2020) en hoofdstuk 3 (de 
gewijzigde/nieuwe investeringen 2020) vast te stellen.

Mulder

11 Beslissing op bezwaar vaststellen van het tarief liggelden voor de vaste 
ligplaatsen aan de Ankerkade en de Industrieweg.

De raad besluit:
1. Het advies van de commissie voor bezwaarschriften over te nemen;
2. Het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren.

Nienhuis

12 Ontwerpbegroting 2021 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 
(Paswerk)

De raad besluit:
1. In het kader van het geven van een zienswijze in te stemmen met de 

ontwerpbegroting 2021 van het Werkvoorzieningsschap Zuid-
Kennemerland (Paswerk);

2. Het bestuur Paswerk overeenkomstig te berichten;
3. Het verwachte tekort ad € 17.940 te dekken uit de algemene 

middelen.

Struijf



13 Zienswijze Ontwerpbegroting 2021 GR Schoolverzuim en voortijdig 
schoolverlaten West-Kennemerland

De raad besluit:
1. In het kader van het geven van een zienswijze in te stemmen met de 

ontwerpbegroting 2021 van de "GR Schoolverzuim en voortijdig 
schoolverlaten West-Kennemerland"; 

2. Het GR bestuur overeenkomstig te berichten. 

Struijf

14 Begrotingswijziging 2020, concept begroting 2021, jaarrekening 2019 en 
jaarverslag 2019 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 
begrotingswijziging 2020, de begroting 2021 en de jaarrekening 2019 
en tevens aan te geven dat de geraamde bijdrage Heemstede in de 
begroting 2020 voor 115 uur te hoog is opgenomen;

2. Als zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst 
IJmond kenbaar te maken dat de huidige indexering van 2,5% op de 
meerjarenraming 2022-2025 voor kennisgeving wordt aangenomen 
en dat de zienswijze over de werkelijke indexering, afhankelijk van de 
komende ontwikkelingen en het takenpakket van de ODIJ, bij 
vaststelling van de begrotingen 2022–2025 wordt gegeven;

3. Kennis te nemen van het jaarverslag 2019 van de Omgevingsdienst 
IJmond.

Mulder

OVERIGE PUNTEN

15 Bekrachtigen geheimhouding

Besluit College
Geheimhouding op te leggen op het advies ‘Gemeente Heemstede/Advies 
grens bebouwde kom’ van onze externe jurist (d.d. 8 mei 2020) dat als bijlage 
bij collegebericht 20 050 Komgrens Cruquiusweg is toegevoegd, op grond van 
het bepaalde in artikel 55, eerste lid j° artikel 25, tweede lid, van de 
Gemeentewet in samenhang met artikel 10, tweede lid, aanhef en onder sub g 
van de Wet openbaarheid van bestuur en de gemeenteraad te verzoeken 
deze geheimhouding in zijn eerstvolgende vergadering te bekrachtigen 
(overeenkomstig artikel 25, derde lid Gemeentewet).

De raad besluit:
De geheimhouding te bekrachtigen.

16 Lijst van Ingekomen Stukken van de raadsvergadering van 25 juni 2020

De raad besluit over de afdoening van de ingekomen stukken.

17 Wat verder ter tafel komt

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


