
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VOORLOPIGE GEWIJZIGDE 

RAADSAGENDA 

724118 

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

1 
20:00-20:05 

Opening 
 

 

 
2 

20:05-20:15 
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. 
  
Mw. W.L. Luiken legt de belofte af als fractieassistent voor D66. 
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20:15-20:20 
Vaststellen agenda 
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20:20-20:40 
Vragenuur raadsvergadering 25 november 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 

 
 

 

https://gemeentebestuur.heemstede.nl/
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20:40-21:10 

Zienswijze voorgestelde begrotingswijziging Omgevingsdienst IJmond 
2022 
Bespreekpunt in verband met deadline aanlevering zienswijze bij 
Omgevingsdienst IJmond.. 
 
Het college van B en W stelt de raad voor in te stemmen met de zienswijze 
op de voorgestelde begrotingswijziging van de Omgevingsdienst IJmond 
voor 2022. Deze begrotingswijziging is budget neutraal en heeft geen 
gevolgen voor de begroting van Heemstede voor 2022. Het Algemeen 
Bestuur van de Omgevingsdienst vraagt de raad om hun zienswijze voor de 
algemene bestuursvergadering van de Omgevingsdienst IJmond van 15 
december 2021. 
 
De raad besluit: 
De volgende zienswijze af te geven aan de Omgevingsdienst IJmond: 
a. Een positieve zienswijze af te geven op de voorgestelde 
begrotingswijziging 2022. 
b. De Omgevingsdienst IJmond te verzoeken in het vervolg de termijnen 
voor het opvragen van een zienswijze van 10 weken te handhaven. 
 

Mulder 
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21:10-21:30 
Definitieve samenwerkingsafspraken MRA  
In de commissie Middelen van 17 november jl. zijn de Definitieve 
samenwerkingsafspraken MRA besproken. Het college heeft toegezegd om 
de vragen schriftelijk te beantwoorden. De commissie heeft besloten de 
bespreking voort te zetten in de raadsvergadering van 25 november 2021.  
 
Het college stelt de raad voor in te stemmen met de 
Samenwerkingsafspraken voor onze samenwerking in de Metropoolregio 
Amsterdam. Een set afspraken om de samenwerking in de regio verder te 
versterken, slagvaardiger en transparanter te maken. Deze afspraken zijn tot 
stand gekomen na een intensief proces waarin elke gemeente op diverse 
momenten haar wensen en opvattingen heeft kunnen inbrengen.  
 

Nienhuis 

 
21:30-21:45 HAMERPUNTEN 

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

 

 
7 Verordening kinderopvang op sociaal-medische indicatie (SMI) 

Heemstede 2022 
 
De raad besluit:  
de Verordening kinderopvang op sociaal-medische indicatie Heemstede 
2022 vast te stellen (A-stuk)  
 

Struijf 

 
8 Transitievisie Warmte Heemstede 

 
De raad besluit: 
De Transitievisie Warmte Heemstede vast te stellen; 
 

Struijf 

 



9 Programma water Bloemendaal en Heemstede 2022-2026 
 
De raad besluit: 
1. Het Programma Water gemeenten Bloemendaal en Heemstede 2022 t/m 
2026 vast te stellen; 
2. Kennis te nemen van het Grondwaterbeleidsplan gemeenten 
Bloemendaal en Heemstede en het bijbehorende Grondwaterbeheerplan 
Heemstede; 
3. De huidige formatie voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken 
(riolering, hemelwater en grondwater) uit te breiden met 1 fte per 1 januari 
2022 (€ 86.000); 
4. Het investeringsprogramma 2022-2026 aan te passen bij de voorjaarsnota 
2022 en de kadernota 2023-2026 overeenkomstig de tabel “ investeringen” 
onder “ Financiën”, onderdeel “investeringen”; 
5. De primaire begroting 2022 als volgt te wijzigen (per saldo € 29.678 
voordeel): de storting 2022 in de voorziening vervangingsinvesteringen 
riolen op € 555.000 vast te stellen (was € 413.677) en de onttrekking aan de 
voorziening riolering 2022 vast te stellen op € 171.001 (was nihil). Daarbij uit 
te gaan van 13.116 aansluitingen riolering (was 13.221) met een tarief van € 
247,18 per aansluiting. 
 

Mulder 

 
10 Strategie en agenda Klimaatadaptatie 2022-2026 

 
De raad besluit: 
1. De strategie en agenda klimaatadaptatie gemeenten Bloemendaal en 
Heemstede vast te stellen; 
2. In de voorjaarsnota 2022 een bedrag van € 68.000 te verwerken en in de 
kadernota 2023-2026 een jaarlijks budget van € 50.000 voor strategie en 
agenda Klimaatadaptatie. 
 

Mulder 

 
11 Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2021 gemeente 

Heemstede 
 
De raad besluit:  
het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2021 
van de gemeente Heemstede vast te stellen. 
 

Mulder 

 
12 Verklaring van geen bedenkingen Herenboerderij, Cruquiusweg 45a 

 
De raad besluit:  
een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de activiteit afwijken 
bestemmingsplan Herziening Landgoederen en Groene Gebieden ten 
behoeve van een herenboerderij Cruquiusweg 45a te Heemstede. 
 

Van der 
Have 

 



13 Opheffen van de op het advies ‘Gemeente Heemstede/Advies grens 
bebouwde kom’ van onze externe jurist (d.d. 8 mei 2020) opgelegde 
geheimhouding 
 
De raad besluit:  
1. Het besluit van 8 oktober 2020 te herroepen; 
2. De in de vergadering van 25 juni 2020 door de raad bekrachtigde 
geheimhouding die rust op het advies ‘Gemeente Heemstede/Advies grens 
bebouwde kom’ van de externe jurist/huisadvocaat (van 8 mei 2020) op te 
heffen; 
3. Lopende de bezwarenprocedure, naar aanleiding van het verzoek op 
grond van de Wet openbaarheid van bestuur, van 6 juli 2020, het advies 
‘Gemeente Heemstede/Advies grens bebouwde kom’ van de externe jurist 
(van 8 mei 2020) openbaar te maken door het stuk (ongelakt) te verstrekken 
aan de bezwaarmaker; 
4. De commissie voor bezwaarschriften te informeren.  
 

Mulder 

 
 OVERIGE PUNTEN 
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21:45-21:55 
 

Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 25 november 2021 
 
De raad besluit over de afdoening van de ingekomen stukken 
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21.55-22.05 
Wat verder ter tafel komt 
 
 

 

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


