
VOORLOPIGE AGENDA 
EXTRA RAADSVERGADERING

724580

2 juni 2022

De burgemeester van Heemstede roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een 
openbare raadsvergadering op donderdag 2 juni 2022 te 20:00 uur in het Raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede

De VOORLOPIGE agenda luidt als volgt:

1 Opening

2 Vaststellen agenda

3 Afscheid wethouders

De raad neemt afscheid van de wethouders.

SCHORSING

4 Presentatie en bespreking coalitieakkoord 2022-2026 VVD D66 CDA 
PvdA
Het coalitieakkoord wordt z.s.m. toegevoegd aan de vergaderstukken. 

Het coalitieakkoord wordt gepresenteerd door de coalitiefracties, gevolgd door 
een debat.

5 Benoemen commissie geloofsbrieven en onderzoek van de 
geloofsbrieven van de wethouders

De raad benoemt een commissie geloofsbrieven bestaande uit drie 
raadsleden. Deze onderzoekt of de benoemde wethouderskandidaten voldoen 
aan de vereisten uit de Gemeentewet.
Na de benoeming en beëdiging van de wethouders onderzoekt de commissie 
geloofsbrieven ook de geloofsbrieven van de opvolgers in de raad.

SCHORSING



6 Benoemen en beëdiging wethouders

VVD, D66, CDA en PvdA stellen voor te benoemen mw. A.M.C.E. Stam-van 
Dam, mw. A.H.A. Grummel, mw. S.A. de Wit-van der Linden, dhr. S.A. 
Meerhoff.

De commissie geloofsbrieven doet verslag van haar onderzoek. 

De raad besluit over de toelating van de benoemde wethouderskandidaten en 
benoemt de wethouders.

De wethouders leggen de eed of belofte af.

SCHORSING en felicitaties

7 Beëdiging raadsleden
Onder voorbehoud van afronding van de procedure

Het wethouderschap is onverenigbaar met het raadslidmaatschap. 
mw. A.M.C.E. Stam-van Dam, mw. S.A. de Wit-van der Linden en dhr. S.A. 
Meerhoff verlaten de raad na een benoeming als wethouder. De raad 
onderzoekt de geloofsbrieven van de opvolgers in de raad.

De commissie geloofsbrieven doet verslag van haar onderzoek. 

De raadsleden leggen de eed of belofte af.

8 Belofte fractieassistenten
Onder voorbehoud van afronding van de procedure

Elke fractie mag een fractieassistent aanmelden. Deze fractieassistent legt 
een belofte af in de raadsvergadering alvorens de werkzaamheden voor een 
fractie kunnen aanvangen.
 

9 Sluiting en felicitaties

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


