GEWIJZIGD
RAADSAGENDA
25 maart 2021
De burgemeester van Heemstede roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een
openbare raadsvergadering op donderdag 25 maart 2021 te 20:00 uur. De vergadering zal online
plaatsvinden en is voor publiek live te volgen via https://gemeentebestuur.heemstede.nl/
De VOORLOPIGE agenda luidt als volgt:
1

Opening vergadering en beëdiging raadslid




De raad onderzoekt de geloofsbrieven van mw N. ten Have –
Posthumus (HBB).
De raad besluit over de toelating van mw ten Have tot de raad.
Mw ten Have legt de belofte af.

2

Vaststellen agenda raadsvergadering 25 maart 2021

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.
Reeds ingediende vragen
 CDA inzake Jaarverslag Meerlanden
 D66 inzake Voortgang vaccinatieprogramma

BESPREEKPUNTEN
Deze agendapunten zijn voorbereid in de raadscommissies en behoeven bespreking in de
gemeenteraad om tot een besluit te komen.
4

Vaststellen ‘Woonakkoord Zuid-Kennemerland/IJmond 2021-2025’
Raadsvoorstel:
Het ‘Woonakkoord Zuid-Kennemerland/IJmond 2021-2025’ vast te stellen.

722593

van der
Have

5

Criteria voor toetsing ambtelijke samenwerking

Nienhuis

Raadsvoorstel:
1. Vast te stellen de uitwerking van de criteria voor toetsing van ambtelijke
samenwerking (bijlage 1)
2. In te stemmen met het vervolgproces:
a. De vervlochten teams (excl. ICT) te toetsen aan de hand van de
uitgewerkte criteria;
b. In de jaarrekening, bij de paragraaf bedrijfsvoering, een rapportage op
te nemen met betrekking tot de huidige ambtelijke samenwerkingen.
6

Reactie op de concept-Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland 2020 2050

Mulder

Raadsvoorstel:
In te stemmen met de conceptbrief aan het bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland waarin, in
navolging van de motie "Heemstede in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) thema mobiliteit" en het amendement "Bijdrage mobiliteitsfonds
spoorverbetering Haarlem - Zandvoort", de zienswijze van de raad gegeven
wordt op de concept-Bereikbaarheidsvisie ZuidKennemerland 2020 - 2050.
7

Wijziging Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociale Zaken
Raadsvoorstel:
Toestemming te geven de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking
Sociale Zaken 2016 te wijzigen conform bijgevoegd wijzigingsbesluit.

8

Voorlopige gunning accountantsdiensten jaarrekening 2021 en 2022
Raadsvoorstel:
De accountantsdiensten voor het boekjaar 2021 en 2022 voorlopig te gunnen
aan Publieke Sector Accountants B.V. met de optie van verlenging van 2 keer
1 jaar.

OVERIGE PUNTEN
9

Benoeming in raadscommissies
De fractie van HBB stelt voor:
 Mw J. Goedkoop te benoemen als lid van de Commissie Samenleving

10

Lijst van Ingekomen Stukken raadsvergadering 18 februari 2021 en
raadsvergadering 25 maart 2021
De raad besluit over de afdoening van de ingekomen stukken.

11

Wat verder ter tafel komt


Mondelinge beantwoording schriftelijke vragen CDA inzake contract
AEB - ingediend 11 februari 2021

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

Struijf

