RAADSAGENDA
30 januari 2020
De burgemeester van Heemstede roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een
openbare raadsvergadering op donderdag 30 januari 2020 te 20:00 uur in het Raadhuis aan het
Raadhuisplein 1 te Heemstede.
De VOORLOPIGE agenda luidt als volgt:
1

Opening vergadering en beëdiging raadslid D66
Ovb afronding procedure.

2

Vaststellen agenda raadsvergadering 30 januari 2020

3

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.

OVERIGE PUNTEN
4

Benoeming leden Rekenkamer Heemstede
De raad besluit:
1. Dhr N.J.M. Appelman te benoemen als voorzitter van de Rekenkamer
Heemstede voor de duur van zes jaar
2. Mw P. Richters te benoemen als secretaris van de Rekenkamer
Heemstede voor de duur van zes jaar
3. Dhr F.B.C. Crul te benoemen als lid van de Rekenkamer Heemstede
voor de duur van zes jaar
Aansluitend worden de benoemde leden beëdigd.

HAMERPUNTEN
Deze agendapunten zijn voorbereid in de raadscommissies en behoeven geen verdere bespreking in
de gemeenteraad.
5

Verkoop van aandelen Eneco Groep N.V.
De raad besluit:
In te stemmen met de verkoop van alle aandelen van de gemeente
Heemstede in Eneco Groep N.V. aan Diamond Chubu Europe B.V. , de
kopende entiteit van Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power Co. Inc.

719984

Mulder

6

Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2019 en 2020
gemeente Heemstede

Mulder

De raad besluit:
Het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2019 en
2020 van de gemeente Heemstede vast te stellen.
7

Zuid-Kennemer Agenda

Nienhuis

De raad besluit:
de Zuid-Kennemer Agenda vast te stellen.
8

Vaststellen bestemmingsplan 'Aanvullende voorschriften parkeren'

van der Have

De raad besluit:
1. De ambtshalve wijzigingen voor het bestemmingsplan over te nemen;
2. Het bestemmingsplan “Aanvullende voorschriften parkeren” met
planid NL.IMRO.0397.BPparkeren-0201, bestaande uit de
geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0397.BPparkeren-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 geometrisch bepaalde planobjecten gebruik is
gemaakt van een ondergrond welke ontleend is aan de
Basisregistratie Grootschalige Topografie (2018) en Basisregistratie
Kadaster (2018).
9

Budgetsubsidie Stichting WIJ Heemstede 2020 - 2023
De raad besluit:
In te stemmen met het verlenen door het college van een budgetsubsidie aan
de Stichting WIJ Heemstede ad € 1.514.529 in 2020 en vanaf 2021 €
1.532.035 per jaar (exclusief van toepassing zijnde indexering vanaf 2021).

OVERIGE PUNTEN
10

Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken voor de raadsvergadering van
30 januari 2020
De raad besluit over de afdoening van de ingekomen stukken.

11

Wat verder ter tafel komt

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

Struijf

