Gewijzigd
RAADSAGENDA
22 april 2021
De burgemeester van Heemstede roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een
openbare raadsvergadering op donderdag 22 april 2021 te 20:00 uur in het Raadhuis aan het
Raadhuisplein 1 te Heemstede.
De VOORLOPIGE agenda luidt als volgt:
1

Opening en beëdiging raadslid
Raadslid R. Timmer (VVD) verlaat de gemeenteraad wegens verhuizing.
De geloofsbrieven van dhr J. Wulfers worden onderzocht. Als deze in orde zijn
bevonden wordt dhr Wulfers beëdigd als lid van de gemeenteraad voor de
VVD.

2

Belofte fractieassistent
Elke fractie mag een fractieassistent aanmelden. Deze fractieassistent legt
een belofte af in de raadsvergadering alvorens de werkzaamheden voor een
fractie kunnen aanvangen.
Dhr G. Vossen legt de belofte af als fractieassistent voor D66.

722750

3

Vaststellen agenda raadsvergadering 22 april 2021

4

Vragenuur raadsvergadering 22 april 2021
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.
5

Eén jaar coronacrisis in Heemstede - terugblik en toekomst
Raadsvoorstel:
1. De ‘Herstelagenda Heemstede’ vast te stellen zoals opgenomen in de
notitie ‘Eén jaar coronacrisis in Heemstede – terugblik en toekomst’.
2. In te stemmen om het bedrag uit het derde steunpakket voor 2020 ad
€66.538 via resultaatbestemming bij de jaarrekening 2020 toe te
voegen aan de reserve coronacrisis.
3. In te stemmen om de via de decembercirculaire toegekende gelden
met betrekking tot het 3e steunpakket voor het jaar 2021 vanuit de
Rijksoverheid van € 211.000 toe te voegen aan de Coronabegroting
2021 en te oormerken in de reserve coronacrisis.
4. In te stemmen om op basis van de notitie ‘Eén jaar coronacrisis in
Heemstede – terugblik en toekomst’ bij het opstellen van de
Kadernota 2022-2025 een (risico)inschatting te maken van de
meerjarige financiële opgave. En een concreet voorstel te doen voor
een toekomstbestendige reserve coronacrisis.

HAMERPUNTEN
Deze agendapunten zijn voorbereid in de raadscommissies en behoeven geen verdere bespreking in
de gemeenteraad.
6

Toetsing vervlochten teams Heemstede – Bloemendaal

Nienhuis

Raadsvoorstel:
Op basis van de toetsing van de vervlochten teams aan de hand van de door
de raad daartoe vastgestelde criteria, het ‘Kader voor ambtelijke
samenwerking Heemstede – Bloemendaal d.d. 10 september’ te
agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.
7

Beheerplan Bruggen en Beschoeiingen 2021-2025

van der Have

Raadsvoorstel:
1. Het Beheerplan bruggen en beschoeiingen 2021-2025 vast te stellen;
2. De post Klein Onderhoud bruggen en beschoeiingen structureel met €
11.900 te verhogen en dit te verwerken in de voorjaarsnota 2021;
3. Voor onderzoek naar de constructieve veiligheid van de
beschoeiingen in 2021 incidenteel € 40.000 beschikbaar te stellen en
dit te verwerken in de voorjaarsnota 2021;
4. In de begroting 2022 een bedrag van incidenteel € 22.500 op te
nemen i.v.m. onderzoek naar constructieve veiligheid beschoeiingen
en dit te betrekken bij de voorstellen voor de kadernota 2022-2025;
5. Vanaf de begroting 2022 de kosten voor onderzoek van bruggen
structureel te verhogen met € 20.000 en dit te betrekken bij de
voorstellen voor de kadernota 2022-2025
8

Wijzigingsvoorstel lichte Gemeenschappelijke Regeling Informatie
Technologie 2015.
Raadsvoorstel:
Toestemming te verlenen voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke
Regeling Informatie Technologie 2015 conform bijgevoegd wijzigingsbesluit.

Nienhuis

9

Actieplan Spelen in Heemstede 2021 -2024

van der Have

Raadsvoorstel:
1. Het ‘Actieplan Spelen in Heemstede 2021-2024’ vast te stellen;
2. investering 2021 uit het “Actieplan Spelen” beschikbaar te stellen als
krediet “Actieplan Spelen 2021” voor € 108.700;
3. De investeringen 2022 – 2024 overeenkomstig het “Actieplan Spelen”
te verwerken in het investeringsprogramma 2022- 2025 van de
kadernota 2022-2025;
4. De kapitaallasten te verwerken in de kadernota 2022-2025;
5. Het jaarlijks onderhoudsbudget “speelobjecten” vanaf 2021 te
verhogen met € 6.000 structureel;
6. De afschrijvingstermijn van speeltoestellen en valondergronden vast
te stellen op 15 jaar;
7. De motie Speeltuinen Verbinden af te handelen door uitvoering te
geven aan het ‘Actieplan Spelen in Heemstede 2021-2024’;
10

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen sanitaire voorzieningen
Haven van Heemstede

van der Have

Raadsvoorstel:
Voor het plaatsen van een sanitaire voorziening aan de verlaagde kade van
de Havenstraat in de Haven van Heemstede een ontwerp verklaring van geen
bedenkingen af te geven.
11

Heemsteedse Dreef, Vervangen drie verkeersregelinstallaties

Mulder

Raadsvoorstel:
1. In te stemmen met het vervangingsplan voor de drie
verkeersregelinstallaties op de Heemsteedse Dreef ter hoogte van de
Johan Wagenaarlaan, het Julianaplein en de Lanckhorstlaan;
2. Een aanvullend een krediet van €178.000 beschikbaar te stellen voor
de uitvoering van de aanvullende verbetervoorstellen;
3. De extra kapitaallasten van € 11.868 per jaar te verwerken in de
kadernota 2022 – 2025.
12

Vaststellen Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond:
Heemstede 2021

van der Have

Raadsvoorstel:
de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Heemstede 2021
vast te stellen.

13

Wijziging tarieven in de Verordening precariobelasting Heemstede 2021
Raadsvoorstel:
Het Besluit wijziging Verordening precariobelasting Heemstede 2021 vast te
stellen en de financiële consequenties te verwerken in de voorjaarsnota 2021.

Mulder

14

Vaststellen regionale nota Gezondheidsbeleid 2021-2028 Samen gezond
in Kennemerland

Struijf

Raadsvoorstel:
1. Gezondheidsbeleid 2021-2028 Samen gezond in Kennemerland vast
te stellen.
2. Prioriteit in de uitvoering te geven aan de thema’s:
 Leefstijl middels een Lokaal Preventieakkoord
 Verkleinen van gezondheidsachterstanden
 Druk op het dagelijks bestaan jeugd en jongvolwassenen
15

Benoemen twee nieuwe leden voor de Adviescommissie voor
Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede.
Stemming dmv een stembriefje per post
Raadsvoorstel:
De heer ir. C , architect, en de heer ir. K, restauratiearchitect, te benoemen als
architect lid van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede tot
23 april 2024, doch uiterlijk tot het in werking treden van de Omgevingswet.

OVERIGE PUNTEN
16

Lijst van Ingekomen Stukken raadsvergadering 22 april 2021
De raad besluit over de afdoening van de ingekomen stukken.

17

Benoeming in raadscommissie
Stemming dmv een stembriefje per post
De fractie van de VVD stelt voor:
Dhr J. Wulfers te benoemen als lid van de raadscommissie Middelen en als
plv lid van de raadscommissies SAM en RUI.

18

Benoeming commissievoorzitter
Stemming dmv een stembriefje per post
Voorstel:
Mw L. Jagtenberg te benoemen als voorzitter van de raadscommissie
Samenleving.

19

Wat verder ter tafel komt


Mondelinge beantwoording vragen CDA inzake contract AEB

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

van der Have

