
RAADSAGENDA
28 mei 2020

De burgemeester van Heemstede roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een 
openbare raadsvergadering op donderdag 28 mei 2020 te 20:00 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 28 mei 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 Participatiebeleid gemeente Heemstede

De raad besluit:
Het participatiebeleid gemeente Heemstede vast te stellen.

Struijf

HAMERPUNTEN

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

4 Vaststellen meerjarig Actieplan Integrale Veiligheid Heemstede 2020-
2023

De raad besluit:
Het meerjarig Actieplan Integrale Veiligheid Heemstede 2020-2023 vast te 
stellen.

Nienhuis
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5 Tijdelijke overbruggingsregeling liquiditeit/continuïteit sport, cultuur en 
overige maatschappelijke instellingen

De raad besluit:
1. In te stemmen met het instellen door het college van een 'tijdelijke 

overbruggingsregeling liquiditeit sport, cultuur en overige 
maatschappelijke instellingen 'op basis waarvan het college leningen 
kan verstrekken;

2. Een plafond van € 175.000 aan totaal te verstrekken leningen in te 
stellen, op basis van voorgenoemde regeling.

Struijf

6 Wijziging Verordening leges Heemstede 2020 voor huwelijken en 
partnerschapsregistraties

De raad besluit:
Het Besluit wijziging Verordening leges Heemstede 2020 vast te stellen.

Nienhuis

OVERIGE PUNTEN

7 Verlenging ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder mei 2020

De raad besluit:
de ontheffing, verleend aan wethouder Mulder, van het vereiste van het 
ingezetenschap voor wethouders, te verlengen voor de duur van een jaar (tot 
31 mei 2021).

8 Lijst van Ingekomen Stukken raadsvergadering 28 mei 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


