
RAADSAGENDA

722263

28 januari 2021

De burgemeester van Heemstede roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een 
openbare raadsvergadering op donderdag 28 januari 2021 te 20:00 uur. 

De vergadering zal online plaatsvinden en is voor publiek te volgen via 
https://gemeentebestuur.heemstede.nl/

De VOORLOPIGE agenda luidt als volgt:

1 Vaststellen agenda raadsvergadering 28 januari 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 Beschikbaar stellen krediet uitbreiding basisschool De Evenaar

Voorstel:

1. Een krediet van maximaal € 250.000 beschikbaar te stellen voor de 
uitbreiding van basisschool De Evenaar onder de volgende voorwaarden:

• De middelen worden uitgekeerd op basis van een Definitief Ontwerp en 
begroting
• De gemeente stelt geen extra middelen beschikbaar voor tijdelijke 
huisvesting.
• Het plan frustreert de plannen met het gebouw in 2032 niet.
• Het schoolbestuur betrekt de omgeving bij het plan.

2. Het benodigde extra krediet van € 200.000 mee te nemen in de 
Voorjaarsnota 2021. 

Struijf

4 Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland

Voorstel:
In te stemmen met de vorming van een ‘Participatiebedrijf’, conform de kaders 
in de rapportage ‘Ontwerp Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland’.

Struijf

https://gemeentebestuur.heemstede.nl/


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

5 Wensen en bedenkingen deelname Werkgeversvereniging 
Samenwerkende Veiligheidsregio's.

Voorstel:
Geen wensen en bedenkingen mee te geven aan het Algemeen Bestuur van 
de Veiligheidsregio Kennemerland ten aanzien van het besluit tot deelname 
aan de landelijke Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s 
(WVSV). 

Nienhuis

6 Aanhouden huidige samenstelling van de Adviescommissie voor 
Ruimtelijke Kwaliteit tot het inwerking treden van de Omgevingswet.

Voorstel:
De huidige Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit aanhouden tot het 
inwerking treden van de Omgevingswet.

van der 
Have

OVERIGE PUNTEN

7 Rekenkamerrapport ‘Sturing op Duurzaamheidsdoelstellingen’
Raadsvoorstel wordt nagezonden

De commissie Middelen adviseert de raad:
 de aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport over te nemen 
 het rapport als bespreekpunt te agenderen o.a. om door te 

praten over de vraag hoe sturen meer centraal te zetten en over 
de borging van de aanbevelingen.

Mulder

8 Bespreeknotitie Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

Per 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (Twm) in 
werking getreden. Dit betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt 
tussen de burgemeester, het college en de raad over de toepassing van de 
wet in Heemstede. Via deze bespreeknotitie wil het college een eerste aanzet 
geven om met elkaar in gesprek te gaan over de samenspel binnen de 
gemeente in rollen, taken en verantwoordelijkheden. 

Nienhuis

9 Lijst van Ingekomen Stukken raadsvergadering van 28 januari 2021

De raad besluit over de afdoening van de ingekomen stukken.

10 Wat verder ter tafel komt

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


