
RAADSAGENDA

723270

24 juni 2021

De burgemeester van Heemstede roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een 
openbare raadsvergadering op donderdag 24 juni 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 Vaststellen agenda raadsvergadering 24 juni 2021

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 Bestemmingsreserve corona en raming uitgaven bestemmingsreserve 
corona 2021-2025.

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

2021-2025.
2. Vanuit de algemene reserve € 1.000.000 over te hevelen naar de 

bestemmingsreserve corona.

Mulder

4 Overeenkomst komgrens Cruquiusweg (N201)

Voorstel aan de raad:
1. in te stemmen met de concept-overeenkomst tot regeling van het 

beheer, onderhoud en eigendom als gevolg van de wijziging van de 
komgrens Cruquiusweg (N201);

2. in te stemmen met de voorgestelde maatregelen om de nieuwe 
komgrens te markeren en voor de uitvoering van deze maatregelen 
een krediet beschikbaar te stellen van € 95.000;

3. de te ontvangen bijdrage voor toekomstig onderhoud te storten in de 
voorziening onderhoud wegen en het meerjarenonderhoudsplan 
wegen hierop aan te passen.

Mulder

https://gemeentebestuur.heemstede.nl/


5 Jaarverslag 2020 en Begroting 2022 GR Bereikbaarheid Zuid-
Kennemerland

Voorstel aan de raad:
1. akkoord te gaan met het ontwerp-jaarverslag en de jaarrekening 2020 

van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland;
2. akkoord te gaan met het ontwerp-jaarplan en begroting 2022 van de 

GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland;
3. dit standpunt als zienswijze aan het Bestuur van de GR 

Bereikbaarheid Zuid- Kennemerland mee te delen.

Mulder

6 Voorstel voor verduurzamen eigen gebouwen jaarschijf 2021

Voorstel aan de raad:
1. In te stemmen met het treffen van maatregelen voor het 

verduurzamen van het gebouw Offenbachlaan 1;
2. In te stemmen met het nemen van de maatregelen voor het 

verduurzamen van het gebouw Cruquiusweg 49, het hiervoor 
benodigde bedrag van € 57.000 te storten in de “voorziening 
onderhoudsfonds woningen en gebouwen” en deze storting te dekken 
door een onttrekking aan de algemene reserve.

Van der Have

7 Voorstel uitvoering geven aan twee aangenomen moties m.b.t. afval
Geagendeerd ovb van voldoende voorbereiding in cie RUI 21 juni 2021

Voorstel aan de raad:
1. Kennis te nemen van de voorgenomen uitvoering van maatregelen 

vanuit de motie ‘Heemstede scheidt afval met kwaliteit’ en de motie 
‘Minder afval - inzetten op zichtbaar en meetbaar resultaat in 2021’

2. Het budget “afvalstoffen inzamelkosten” eenmalig op te hogen met € 
65.000 en dit te dekken door een onttrekking van € 65.000 aan de 
algemene reserve.

3. Het krediet 961 “duurzaam afvalbeleid” te verhogen met € 180.000 
(het krediet komt daarmee uit op € 300.000).

Van der Have

8 Verstedelijkingsstrategie Metropoolregio Amsterdam
Geagendeerd ovb van voldoende voorbereiding in cie RUI 21 juni 2021

Voorstel aan de raad:
In te stemmen met het afgeven van de bij dit raadsvoorstel gevoegde 
zienswijze op versie 2 van het verstedelijkingsconcept voor de Metropoolregio 
Amsterdam.

Van der Have

9 Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen Herenboerderij, Cruquiusweg 45a
Geagendeerd ovb van voldoende voorbereiding in cie RUI 21 juni 2021

Voorstel aan de raad:
voor het afwijken bestemmingsplan Herziening Landgoederen en Groene 
Gebieden ten behoeve van een herenboerderij, Cruquiusweg 45a te 
Heemstede een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven.

Van der Have



10 Vaststellen Verordening Starterslening gemeente Heemstede 2021
Geagendeerd ovb van voldoende voorbereiding in cie RUI 21 juni 2021

Voorstel aan de raad
1. De Verordening Starterslening gemeente Heemstede 2021 vast te 

stellen.
2. De motie ‘Meer perspectief op zelfstandige huisvesting door een 

ruimere starterslening’ hiermee als afgedaan te beschouwen.

Van der Have

HAMERPUNTEN

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

11 Vaststellen jaarstukken 2020 gemeente Heemstede

Voorstel aan de raad
1. de bij dit besluit horende en als zodanig gewaarmerkte jaarrekening 

2020 bestaande uit de boekwerken "rekening 2020 jaarstukken 2020" 
en "rekening 2020 bijlagenboek" vast te stellen;

2. de lasten en baten van de jaarrekening 2020 vast te stellen op 
respectievelijk € 65.126.000 en € 98.719.000;

3. de stortingen en onttrekkingen aan de reserves in de jaarrekening 
2020 vast te stellen op € 38.370.000 en € 5.565.000;

4. van het voordelig rekeningresultaat 2020 van € 788.438 een bedrag 
van:
• € 1.012.500 over te hevelen naar 2021 en aan de desbetreffende 
budgetten toe te voegen;
• € 224.062 te onttrekken aan de algemene reserve.

Mulder

12 Voorjaarsnota 2021

Voorstel aan de raad
De Voorjaarsnota 2021 en de wijziging van de begroting 2021 zoals 
aangegeven in hoofdstuk 2 (de financiële mutaties 2021) en hoofdstuk 3 (de 
gewijzigde/ nieuwe investeringen 2021) vast te stellen.

Mulder

13 Participatieplan zon op parkeerterrein sportpark Groenendaal

Voorstel aan de raad
In te stemmen met her participatieplan ‘zon op parkeerterrein sportpark 
Groenendaal. 

Mulder

14 Convenant governance samenwerking Zuid-Kennemerland

Voorstel aan de raad
In te stemmen met het bij dit raadsvoorstel gevoegde bestuursconvenant 
regionale samenwerking Zuid-Kennemerland en de daarbij behorende 
bijlagen.

Nienhuis



15 Jaarstukken 2020 en begroting 2022 Omgevingsdienst IJmond. 

Voorstel aan de raad
1. Als zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst 

IJmond kenbaar te maken dat akkoord wordt gegaan met de 
conceptbegroting 2022 en als bijdrage voor 2022 van de gemeente 
Heemstede aan de Omgevingsdienst een bedrag te begroten van € 
158.451;

2. Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van de 
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond.

Mulder

16 Aanvullend besluit: advies Commissariaat voor de Media: 
representativiteit PBO Stichting Lokale Omroep Haarlem (Haarlem 105 
RTV)

Voorstel aan de raad
positief te adviseren over de representativiteit van het programmabeleid 
bepalend orgaan (PBO) van de Stichting Lokale Omroep Haarlem (Haarlem 
105 RTV) ten behoeve van de licentieaanvraag tot aanwijzing als lokale 
publieke media-instelling voor de gemeente Bloemendaal

Nienhuis

17 Wijziging Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap 
ZuidKennemerland (Paswerk)

Voorstel aan de raad
Toestemming te geven aan het college om de gewijzigde 
Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 
(Paswerk) vast te stellen.

Struijf

18 Ontwerpbegroting 2022 Participatiebedrijf

Voorstel aan de raad
in het kader van het geven van een zienswijze in te stemmen met de 
ontwerpbegroting 2022 van het Participatiebedrijf.

Struijf

19 Intrekken Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Heemstede 
2015

Voorstel aan de raad
De Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Heemstede 2015 in te 
trekken met ingang van 1 juli 2021. 

Struijf

OVERIGE PUNTEN

20 Procesnotitie maatschappelijk debat jaarwisseling en vuurwerk(overlast)

De commissie Samenleving heeft een eerste bespreking van de notitie gehad 
op 8 juni 2021 en heeft besloten het gesprek over het maatschappelijk debat 
jaarwisseling en vuurwerk(overlast) in de raad te voeren. De raad kan het 
moment vaststellen van besluitvorming over het benutten van de 
beleidsruimte om andere afspraken te maken over vuurwerk: besluitvorming 
voor of na een maatschappelijk debat.

21 Lijst van Ingekomen Stukken raadsvergadering 24 juni 2021

De raad besluit over de afdoening van de ingekomen stukken.



22 Wat verder ter tafel komt

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


