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25 november 2021 
 
 

Geactualiseerd tot 25 november 2021 

 
 

1. Mail particulier betreft burger en welzijn d.d.23 oktober 2021 (kenmerk 723975). De mail is 
toegezonden aan alle leden van de raad.De griffier stelt voor de mail voor kennisgeving aan te 
nemen. 
 

2. Brief aan het college, cc de gemeenteraad met aanvraag aanwijzing tot gemeentelijk monument 
voormalig postkantoor. De mail is toegezonden aan alle leden van de raad. De griffier stelt voor de 
mail in handen te laten van het college voor beantwoording, met advies aan de raad.   
 

3. Mail Pentas vastgoedontwikkeling aan het college met reactie moreel appel Gemeenteraad inzake 
Binnenweg 160 Heemstede d.d. 26 oktober 2021 (kenmerk 723988). De mail  is toegezonden aan 
alle leden van de raad. De griffier stelt voor de mail en brief in handen te laten van het college, met 
advies aan de raad.  
 

4. Mail van Stichting ONL voor Ondernemers met ondernemersmanifest 
gemeenteraadsverkiezingen d.d. 26 oktober 2021 (kenmerk 723986). De mail  is toegezonden aan 
alle leden van de raad. De griffier stelt voor de mail voor kennisgeving aan te nemen en door te 
sturen aan de partijbesturen. 
 

5. Mail van inwoner aan wethouder Mulder over wegcategoringsplan d.d. 28 oktober 2021 (kenmerk 
724032). De mail  is toegezonden aan alle leden van de raad. De griffier stelt voor de mail in handen 
te laten van het college voor beantwoording, met kopie aan de raad.   
 

6. Mail van Hiswa Recron met 4 puntenmanifest - het belang van watersport en recreatie d.d. 29 
oktober 2021 (kenmerk 724041). De mail  is toegezonden aan alle leden van de raad. De griffier stelt 
voor de mail voor kennisgeving aan te nemen en door te sturen aan de partijbesturen. 
 

7. Mail Statiegeldalliantie inzake meldpunt voor verkooppunten die geen statiegeld teruggeven d.d. 2 
november 2021 (kenmerk 724049). De mail is toegezonden aan alle leden van de raad. De griffier 
stelt voor de mail voor kennisgeving aan te nemen.  
 

8. Brief van Veiligheidsberaad aan de Tweede Kamer inzake standpunt van Veiligheidsberaad en 
RCDV inzake vuurwerkverbod d.d. 14 oktober 2021 (kenmerk 724050). De brief is toegezonden 
aan alle leden van de raad. De griffie stelt voor om de brief voor kennisgeving aan te nemen.  
 

9. Aanbevelingen van Adviesgroep Duurzaamheid voor een duurzamer Heemstede d.d. 3 november 
2021 (kenmerk 724051). De mail  is toegezonden aan alle leden van de raad. De griffier stelt voor de 
mail voor kennisgeving aan te nemen en door te sturen aan de partijbesturen. 

10. Brief van Veiligheidsregio Kennemerland inzake oprichten stichting Risicobeheer. De brief is 
toegezonden aan alle leden van deraad. De griffie stelt voor het verzoek in handen te stellen van het 
college voor advies aan de raad.  
 

11. Mail van NEFOM inzake verkeersnelheidsnorm van 30 km in Heemstede d.d. 1 november 2021 
(kenmerk 724089). De mail is toegezonden aan alle leden van de raad. De griffie stelt voor om de 
brief voor kennisgeving aan te nemen. 
 

12. Brief van inwoner inzake Oude postkantoor d.d. 2 november 2021 (kenmerk 724047). De brief is 
toegezonden aan alle leden van de raad. De griffie stelt voor om de brief in handen te stellen van het 
college voor beantwoording, met kopie aan de raad.  
 

13. Mail van ProRail met brief programmacommissie gemeenteraadsverkiezingen d.d. 4 november 
2021 (kenmerk 724060). De mail  is toegezonden aan alle leden van de raad. De griffier stelt voor de 
mail voor kennisgeving aan te nemen en door te sturen aan de partijbesturen. 
 

14. Mail Stadswerk inzake Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Maatschappelijke vraagstukken 
oplossen in de openbare ruimte d.d. 4 november 2021 (kenmerk 724063). De mail  is toegezonden 
aan alle leden van de raad. De griffier stelt voor de mail voor kennisgeving aan te nemen en door te 
sturen aan de partijbesturen. 

 
 

 



 
 
 

15. Mail van Ttransport en Logistiek Nederland met Artikel Nederland Logistiek - 
gemeenteraadsverkiezingen 2022 d.d. 4 november 2021 (kenmerk 724066). De mail  is 
toegezonden aan alle leden van de raad. De griffier stelt voor de mail voor kennisgeving aan te 
nemen en door te sturen aan de partijbesturen. 
 

16. Brief van Monet inzake Tekstsuggestie voor paragraaf over digitaliseringmobiele bereikbaarheid 
in verkiezingsprogramma d.d. 4 november 2021 (kenmerk 724070). De mail  is toegezonden aan 
alle leden van de raad. De griffier stelt voor de mail voor kennisgeving aan te nemen en door te 
sturen aan de partijbesturen. 
 

17. Motie Borstonderzoek van Gemeente Bergen op Zoom d.d.10 november 2021 ontvangen (kenmerk 
724101). De motie is toegezonden aan alle leden van de raad. De griffie stelt voor om de motie voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

18. Brief van Kenniscentrum Sport & Bewegen inzake verduurzaming sportaccommodaties in 
campagne gemeenteraadsverkiezingen d.d. 10 november 2021 (kenmerk volgt). De mail  is 
toegezonden aan alle leden van de raad. De griffier stelt voor de mail voor kennisgeving aan te 
nemen en door te sturen aan de partijbesturen. 
 

19. Uitnodiging Stem op een vrouw voor deelname Politieke Vrouwen Weekend 2022 d.d. 15 
november 2021 (kenmerk 724131). De uitnodiging is toegezonden aan alle leden van de raad. De 
griffie stelt voor om de brief in handen te stellen van het college voor beantwoording, met kopie aan 
de raad. 
 

20. Mail van Gemeente Lelystad met aangenomen motie Borstonderzoek Vrouwen en brief aan 
Minister Blokhuis d.d. 9 november 2021 (kenmerk 724109). De motie is toegezonden aan alle leden 
van de raad. De griffie stelt voor om de motie voor kennisgeving aan te nemen. 
 

21. Brief Jeugdzorg Nederland inzake arbeidsmarkt jeugdzorg d.d. 9 november 2021 (kenmerk 
724112). De brief is toegezonden aan alle leden van de raad. De griffie stelt voor om de brief in 
handen te stellen van het college voor een advies aan de raad..  
 

22. Brief Alzheimer Nederland betreft dementiezorg in uw verkiezingsprogramma d.d. 15 november 
2021 (kenmerk 724170). De mail  is toegezonden aan alle leden van de raad. De griffier stelt voor de 
mail voor kennisgeving aan te nemen en door te sturen aan de partijbesturen. 
 

23. Mail Publieke sector accountant inzake opdrachtbevestiging 2021 d.d. 16 augustus 2021. De brief 
is toegezonden aan alle leden van de raad. De griffier stelt voor de brief voor kennisgeving aan te 
nemen. 
 

24. Brief van Gemeente Heemstede met aanbieding Regionale agenda Mobiliteit d.d. 17 november 
2021 (kenmerk 724149). De brief is toegezonden aan alle leden van de raad. Het C-stuk ‘Regionale 
agenda mobiliteit’ heeft de raad ontvangen voor de cyclus van december. De griffier stelt voor om de 
brief te betrekken bij een (eventuele) behandeling van het stuk.   
 

25. Mail van inwoner inzake Cesar Francklaan op naar de 30 km d.d. 16 november 2021 (kenmerk 
724174). De mail  is toegezonden aan alle leden van de raad. De griffie stelt voor om de mail voor 
kennisgeving aan te nemen en te betrekken.bij verdere besprekingen betreffende het 
wegcategoringsplan.  
 

26. Brief van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden met herfstbrief 2021 d.d. 18 november 2021 
(kenmerk 724213). De brief is toegezonden aan alle leden van de raad. De griffie stelt voor om de 
uitnodiging voor kennisgeving aan te nemen. 

 
27. Brief VNG met uitnodiging Informele digitale bestuurlijke sessies op vrijdag 26 november.  De 

uitnodiging is toegezonden aan alle leden van de raad. De griffie stelt voor om de uitnodiging voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

28. Mail van SIR communicatie & participatie inzake participatie in het startprogramma voor de 
nieuwe raad d.d. 16 november 2021 (kenmerk 724230). De mail  is toegezonden aan alle leden van 
de raad. De griffier stelt voor de mail voor kennisgeving aan te nemen en door te sturen aan de 
partijbesturen. 
 

29. Mail van de Fietsersbond met brief over upgrading hellingbanen bij de Cruquiusbrug d.d. 20 
november 2021 (kenmerk 724238). De brief is toegezonden aan alle leden van de raad. De griffier 
stelt voor de mail door te sturen naar het college voor een reactie, met een kopie aan de raad. .   
 

 



 
 
 
 

 
30. Mail van Buurcomite Nova met brief voor gemeenteraad over fietspad hellingsbaan Cruquiusbrug 

d.d. 20 november 2021 (kenmerk 724233). De brief is toegezonden aan alle leden van de raad. De 
griffier stelt voor de mail door te sturen naar het college voor een reactie, met een kopie aan de 
raad. .    
 
 

 
VNG Ledenbrieven (voor kennisgeving aannemen) 
 
VNG 21 070 ledenbrief verlenging overgangsafspraken van Wmo naar Whz 
VNG 21 071 ledenbrief met uitnodiging najaars ALV 
VNG 21 073 Ledenbrief Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen 
VNG 21 074 Nieuwsledenbrief Coronacrisis nr 36 
VNG 21 075 Ledenbrief Nieuwe model Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) 
VNG 21 076 ledenraadpleging principeakkoord cao 2021 2022 
VNG 21 077 Uitstel VNG Bestuurdersdag en najaars ALV tot 4 februari 2022 
VNG Nieuwsledenbrief Coronacrisis nr. 37 
VNG 21 079 verplaatsing uitgestelde alv naar 11 februari 2022 
 
De genoemde stukken zijn opvraagbaar bij de griffie: (023) 5485646 of per e-mail: griffie@heemstede.nl. 
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