
RAADSAGENDA

720235

27 februari 2020

De burgemeester van Heemstede roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een 
openbare raadsvergadering op donderdag 27 februari 2020 te 20:00 uur in het Raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede.

De VOORLOPIGE agenda luidt als volgt:

1 Vaststellen agenda raadsvergadering 27 februari 2020

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 Heemstede maakt het mogelijk (nieuwe initiatieven 2018-2022)

Het College stelt voor:
1. De spelregels voor besteding van het interne budget 'Heemstede 

maakt het mogelijk' vast te stellen;
2. In te stemmen met het voorstel omtrent de informatievoorziening en 

de evaluatiecriteria en -voorwaarden.
3. In 2020 een budget "Heemstede maakt het mogelijk" onder 

subtaakveld 00106 Participatie (programma 0 bestuur en 
ondersteuning) op te nemen van € 150.000 en dit te dekken door de 
onttrekking van € 150.000 aan de bestemmingsreserve "Nieuwe 
initiatieven 2018-2022";

4. De werkelijke onttrekking aan de bestemmingsreserve gelijk te laten 
zijn aan de werkelijke uitgaven op het budget "Heemstede maakt het 
mogelijk". Een eventueel restant van het budget van € 150.000 na 
afloop van het boekjaar wordt dan overeenkomstig de werkwijze 
onder beslispunt 1 opgenomen in de begroting 2021 waarbij de totale 
uitgaven aan "Heemstede maakt het mogelijk" nooit meer kunnen zijn 
dan € 150.000;

van der Have

4 Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland 2020-2050

Het College stelt voor:
de Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland 2020-2050 vast te stellen.

Mulder



5 Wijziging tarief in de verordening Afvalstoffenheffing Heemstede 2020

Het College stelt voor:
Het Besluit wijziging Verordening afvalstoffenheffing Heemstede 2020 vast te 
stellen.

Mulder

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

6 Uitbreiden Stimuleringsbudget inwoners- en of buurtinitiatieven

Het College stelt voor:
1. De begroting 2020 incidenteel te wijzigen door € 25.000 toe te voegen 

aan het "Stimuleringsbudget inwoners- en/of buurtinitiatieven" 
(programma 0, subtaakveld 00106 Participatie) en dit te dekken door 
de onttrekking van € 25.000 aan de bestemmingsreserve "Nieuwe 
initiatieven 2018-2022" (A-stuk);

2. In de primaire begroting 2021 eveneens € 25.000 incidenteel 
overeenkomstig besluitpunt 4 op te nemen;

3. Een overschot op het "Stimuleringsbudget inwoners- en/of 
buurtinitiatieven" in respectievelijk 2020 en 2021 bij de jaarrekening 
2020 en 2021 vrij te laten vallen ten gunste van het 
exploitatieresultaat.

van der Have

OVERIGE PUNTEN

7 Lijst van Ingekomen Stukken raadsvergadering 27 februari 2020

De raad besluit over de afdoening van de ingekomen stukken.

8 Wat verder ter tafel komt

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


