
RAADSAGENDA

721745

14 juni 2021 en 1 juli 2021 

De burgemeester van Heemstede roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een 
openbare raadsvergadering op maandag 14 juni 2021 om 19.30 uur en donderdag 1 juli 2021 om 
19.00 uur.  De vergaderingen zullen online plaatsvinden en zijn voor publiek te volgen via 
https://gemeentebestuur.heemstede.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad

De VOORLOPIGE agenda luidt als volgt:

1 Vaststellen agenda hervatting raadsvergadering op 1 juli 2021

In de raadsvergadering van 24 juni 2021 heeft de raad besloten de 
besluitvorming over de Bestemmingsreserve corona en raming uitgaven 
bestemmingsreserve corona 2021-2025 toe te voegen aan deze 
raadsvergadering. Het agendapunt is voorlopig toegevoegd voor de 
beraadslagingen over de kadernota.

Het College heeft de raad op 23 juni 2021 een Collegebericht gestuurd inzake 
de effecten van de mei-circulaire en de vervolgstrategie sluitend 
meerjarenperspectief. Dit is een aanvulling op de Kadernota.

Spreekvolgorde:
tijdens deze raadsvergadering geldt een vaste spreekvolgorde bij de 
beraadslagingen over de Kadernota. 
De volgorde is HBB -> PvdA -> VVD -> CDA -> D66 -> GL.

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

https://gemeentebestuur.heemstede.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad


2 Kapitaalversterking Stedin/ aankoop cumulatief preferente aandelen
Besluit vastgesteld op 14 juni 2021

Voorstel aan de raad:
1. Kennis te nemen van de vijf mogelijke inschrijfopties voor het verkrijgen 

van cumulatief preferente aandelen met een range van 0 euro tot 3,6 
miljoen euro;

a. Geen aandelen kopen (inschrijving: 0 euro). 
b. Voor een lager bedrag inschrijven dan de gevraagde pro rata 

bijdrage van 0,90% (inschrijving: van 0 euro tot 1,8 miljoen euro);
c. Inschrijven op basis van de gevraagde pro rata bijdrage van 

0,90% (inschrijving: 1,8 miljoen euro);
d. Inschrijven voor een hoger bedrag dan de gevraagde pro rata 

bijdrage van 0,90% (inschrijving: van 1,8 miljoen euro tot 
maximaal 3,6 miljoen euro);

e. Inschrijven voor het maximale bedrag van 3,6 miljoen euro.

2. In te inschrijven voor maximaal 3,6 miljoen euro (optie 1e).

3. De door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot de 
bijlagen 11, 15 en 16 te bekrachtigen op grond van het bepaalde in artikel 
25, derde lid, van de Gemeentewet.
De geheimhouding is reeds bekrachtigd in de raadsvergadering van 27 mei 2021

Struijf

Toe
gevoegd

Bestemmingsreserve corona en raming uitgaven bestemmingsreserve 
corona 2021-2025.

Amendement D66:
het gewijzigde raadsvoorstel “Bestemmingsreserve corona en raming uitgaven 
bestemmingsreserve corona 2021-2025” (Zaaknummer: 842828) als volgt te 
wijzigen: 

1. Vaststellen van de raming uitgaven bestemmingsreserve corona 
2021-2025.

2. Vanuit de algemene reserve € 450.940 bij begroting 2022 over te 
hevelen naar de reeds bestaande bestemmingsreserve corona

3. Na jaarlijkse evaluatie te bepalen of het gewenst is verdere bedragen 
over te hevelen naar deze bestemmingsreserve corona.

Voorstel aan de raad:
1. Vaststellen van de raming uitgaven bestemmingsreserve corona 

2021-2025. 
2. Vanuit de algemene reserve in twee tranches, € 605.094 bij begroting 

2022 (jaren 2022 en 2023) en na evaluatie eind 2023 € 394.906 bij 
begroting 2024 (jaren 2024 en 2025), over te hevelen naar de reeds 
bestaande bestemmingsreserve corona.

Mulder

3 Kadernota 2022- 2025

Voorstel aan de raad:
De Kadernota 2022-2025 vast te stellen.

NB: Collegebericht 21 049 Effecten mei-circulaire en de vervolg strategie 
sluitend financieel meerjarenperspectief is toegezonden  op 23 juni 2021 en is 
een aanvulling op de Kadernota 2022-2025

Mulder



TIJDSCHEMA (indicatief) 

Maandagavond 14 juni 2021

ALGEMENE BESCHOUWINGEN RAAD
De fracties hebben ieder 5 minuten ononderbroken spreektijd. 
Na iedere beschouwing is kort gelegenheid voor vragen. 

20:30-22:30 uur

SCHORSING 22:30-23:00 uur

REACTIE COLLEGE OP ALGEMENE BESCHOUWINGEN RAAD
Maximaal 30 minuten spreektijd voor het College.
Aansluitend korte gelegenheid voor vragen en reacties 

23:00-24:00 uur

SCHORSING tot donderdag 1 juli 2021

Hervatting op donderdag 1 juli 2021

AFTRAP RAAD 
De fracties hebben elk 2 minuut als aftrap en toelichting op 
ingediende amendementen en moties. Aansluitend gelegenheid 
voor vragen aan indieners.

19.00-20.00 uur

ADVISERING COLLEGE AMENDEMENTEN EN MOTIES
Het college adviseert over de amendementen en moties.

20.00 – 20.30 uur

SCHORSING 20.30 – 21.00 uur

DEBAT OVER:
 KADERNOTA 2022 - 2025 
 AMENDEMENTEN EN MOTIES

21.00 -23.00 uur

SCHORSING 23.00 – 23.30 uur

BESLUITVORMING
Stemverklaringen en stemmingen
Volgorde van stemmen:

 Amendementen 
 KADERNOTA 2022 - 2025 
 Moties 

23.30 – 24.00 uur



OVERIGE PUNTEN

4 Benoeming auditcommissie Heemstede
Stemming per post reeds afgerond.

Elke fractie kan één lid uit zijn midden voordragen voor de auditcommissie. De 
leden van de auditcommissie worden benoemd door de raad. 

De fractie van de VVD stelt voor:
Mw E. Stam te benoemen als lid van de auditcommissie Heemstede.

5 Lijst van ingekomen stukken raadsvergadering 14 juni en 1 juli 2021
(uitsluitend stukken die betrekking hebben op de Kadernota) 

De raad besluit over de afdoening van de ingekomen stukken. 

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


