
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VOORLOPIGE RAADSAGENDA 

724343 

22 december 2021 
 
De burgemeester van Heemstede roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een 
openbare raadsvergadering op donderdag 22 december 2021 te 20:00 uur. De vergadering is online 
en voor publiek te volgen via de livestream op https://gemeentebestuur.heemstede.nl. 
 
 
De VOORLOPIGE agenda luidt als volgt: 
 

1 
20:00-20:01 

Opening 
 

 

 
2 

20:01-20:11 
Beëdiging raadslid 
Onder voorbehoud van afronding van de procedure 
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20:11-20:15 
Vaststellen agenda 
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20:15-20:30 
Vragenuur raadsvergadering 22 december 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. 

 

 

https://gemeentebestuur.heemstede.nl/


5 
20:30-20:50 

Belastingverordeningen 2022 
Het onderwerp is geagendeerd door de commissie Middelen van 8 
december jl. ter verdere bespreking van de afvalstoffenverordening.  
Het college heeft toegezegd uit te zoeken hoe een permanent rookverbod 
voor het bos het beste geregeld kan worden via de APV of anderszins.  
Het aangepaste raadsvoorstel is toegevoegd aan de vergaderstukken. 
 
De raad besluit:  
1. De volgende belastingverordeningen vast te stellen: 

a) Verordening onroerende-zaakbelastingen Heemstede 2022; 
b) Verordening afvalstoffenheffing Heemstede 2022; 
c) Verordening rioolheffing Heemstede 2022; 
d) Verordening leges Heemstede 2022; 
e) Verordening lijkbezorgingsrechten Heemstede 2022; 
f) Verordening precariobelasting Heemstede 2022; 
g) Verordening marktgelden Heemstede 2022; 
h) Verordening belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten 
Heemstede 2022; 
i) Verordening liggeld woonschepen Cruquiushaven Heemstede 2022; 
j) Verordening parkeerbelastingen Heemstede 2022. 

2. De Verordening BIZ Heemstede centrum 2021-2025 te wijzigen met 
ingang van 1 januari 2022; 
 

Mulder 
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20:50-21:10 
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 
Het onderwerp is geagendeerd door de commissie Middelen van 8 
december jl. ter verdere bespreking van een permanent rookverbod voor het 
bos.  
Het college heeft toegezegd uit te zoeken hoe een permanent rookverbod 
voor het bos het beste geregeld kan worden via de APV of anderszins. 
 
De raad besluit:  
Het Besluit wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 2022 vast te stellen. 
 

Nienhuis 

 
21:10-21:20 HAMERPUNTEN 

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

 

 
7 Ontwikkeling Loket Heemstede 

 
De raad besluit:  
In te stemmen met het toevoegen van € 193.280 aan programma 0, 
salarislasten en dit bedrag te onttrekken uit programma 6 Sociaal Domein, 
ten behoeve van de omslag van medewerkers loket via subsidie naar 
medewerkers loket in dienst bij de afdeling welzijn, onder voorbehoud van 
goedkeuring van de OR. 
 

Struijf 

 



8 Budgetsubsidies 2022-2024 algemene voorzieningen specifieke 
doelgroepen 
 
De raad besluit:  
In te stemmen met het verlenen door ons college van een budgetsubsidie 
aan Kennemerhart (voorlopige subsidieaanvraag 2022 bedraagt €429.000) 
en Zorgbalans (voorlopige subsidieaanvraag 2022 bedraagt €519.572) voor 
het uitvoeren van de algemene voorzieningen dagbesteding en/of 
begeleiding individueel in Heemstede in de periode 1 januari 2022 tot en met 
31 december 2024. 
 

Struijf 

 
9 Vaststellen Werkplan Zuid-Kennemerland 2021-2023 

 
De raad besluit:  
1. In te stemmen met het werkplan Zuid-Kennemerland 2021 – 2023; 
2. In te stemmen met het uitwerken van de in het werkplan 
ZuidKennemerland 2021 – 2023 opgenomen negen projecten 
 

Nienhuis 

 
10 Vaststellen van de Huisvestingsverordening Zuid-

Kennemerland/IJmond: Heemstede 2022 
 
De raad besluit:  
De Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Heemstede 2022 
vast te stellen 
 

Van der 
Have 

 
11 Bestemmingsplan ‘Herziening Landgoederen en Groene Gebieden, 1e 

herziening’ (reparatieplan) 
 
De raad besluit:  
Het bestemmingsplan ‘Reparatie Herziening Landgoederen en groene 
gebieden, eerste herziening’ met planid NL.IMRO.0397.BPh2landgoederen-
0201, bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in 
het GML-bestand NL.IMRO.0397.BPh2landgoederen-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 geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een 
ondergrond welke ontleend is aan de Basisregistratie Grootschalige 
Topografie (2018) en Basisregistratie Kadaster (2018). 
 

Van der 
Have 

 
12 Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland 

 
De raad besluit:  
De Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland vast te stellen. 
 

Mulder  

 
13 Addendum Nota bodembeheer regio IJmond inclusief geactualiseerde 

bodemkwaliteitskaart 
 
De raad besluit:  
Het 'Addendum Nota bodembeheer regio IJmond inclusief geactualiseerde 
bodemkwaliteitskaart voor het grondgebied van Heemstede’ vast te stellen. 
 

Mulder  

 



 
 OVERIGE PUNTEN 
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21:20-21:25 
 

Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 22 december 2021 
 
De raad besluit over de afdoening van de ingekomen stukken 

 

 
15 

21.25-21.30 
Wat verder ter tafel komt 
 

 

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


