RAADSAGENDA
28 oktober 2021
De burgemeester van Heemstede roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een
openbare raadsvergadering op donderdag 28 oktober 2021 te 20:00 uur in het Raadhuis aan het
Raadhuisplein 1 te Heemstede.
De VOORLOPIGE agenda luidt als volgt:
1

Opening en vaststellen agenda

2

Vragenuur raadsvergadering 28 oktober 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
Deze agendapunten zijn voorbereid in de raadscommissies en behoeven bespreking in de
gemeenteraad om tot een besluit te komen.
3

Het Wegcategoriseringsplan Heemstede 2021, met bijbehorende
middelen voor de uitvoering.
Bespreekpunt in verband met aangekondigde amendementen.
De raad besluit:
1. in het naar aanleiding van de zienswijzen van de commissie Ruimte en de
bewoners aangepaste Wegcategoriseringsplan Heemstede 2021 vast te
stellen;
2. in te stemmen met scenario A, waarbij in de komende 10 jaar de
betreffende wegen worden aangepast conform de nieuwe wegcategorisering;
3. het investeringsprogramma 2022-2026 aan te passen aan de 1e tranche
van het WCP overeenkomstig de tabel onder het kopje
“investeringsprogramma 2022-2026” in dit raadsvoorstel (in totaal
€ 9.000.000);
4. een bestemmingsreserve ter dekking van de kapitaallasten
“wegcategoriseringsplan” te vormen voor € 9.000.000 en dit bedrag te
onttrekken aan de algemene reserve. De looptijd en de jaarlijkse
onttrekking van deze bestemmingsreserve komt overeen met de looptijd en
afschrijving van de kredieten voor het WCP in het investeringsprogramma
2022-2026;
5. de investeringen uit de 2e tranche 2027-2031 op te nemen in het
investeringsprogramma van de desbetreffende begrotingsjaren. In het
raadsvoorstel voor de 2e tranche van het WCP zal nader ingegaan worden op
dekking van de kapitaallasten die hieruit voortvloeien.
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Mulder

HAMERPUNTEN
Deze agendapunten zijn voorbereid in de raadscommissies en behoeven geen verdere bespreking in
de gemeenteraad.
4

Najaarsnota 2021

Mulder

De raad besluit
1. in te stemmen met de najaarsnota 2021 en de begroting 2020 te wijzigen
overeenkomstig de hoofdstukken 2 (de financiële mutaties) en hoofdstuk 3
(kredieten 2021);
2. kennis te nemen van bijlage 1 ‘overzicht lopende kredieten’ en bijlage 2
‘open einde regelingen Wmo en Jeugdwet.
5

Toekomstvisie Weekmarkt Heemstede en Marktverordening Heemstede
2022
De raad besluit:
1. De Toekomstvisie Weekmarkt Heemstede vast te stellen;
2. De Marktverordening Heemstede 2022 vast te stellen;

OVERIGE PUNTEN
6

Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 28 oktober 2021
De raad besluit over de afdoening van de ingekomen stukken

7

Wat verder ter tafel komt

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

Mulder

