
GEWIJZIGDE VOORLOPIGE RAADSAGENDA
3 maart 2022

De burgemeester van Heemstede roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een 
openbare raadsvergadering op donderdag 3 maart 2022 te 20:00 uur in het Raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede

De VOORLOPIGE agenda luidt als volgt:

1
20:00-20:01

Opening

2
20:01-20:05

Vaststellen agenda

3
20:05-20:20

Vragenuur raadsvergadering 3 maart 2022
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.

4
20:20-20:50

Aanpassen oversteekplaatsen Glipper Dreef - Sportparklaan
Het onderwerp is geagendeerd door de commissie Ruimte van 17 februari jl. 
in afwachting van de door het college toegezegde informatie over het veiliger 
maken van het kruispunt Glipper Dreef - Sportparklaan.

Toezegging: 
Het college zegt toe binnenkort met de planning terug te komen bij de raad 
hoe het kruispunt Glipper Dreef - Sportparklaan veiliger kan worden gemaakt, 
bijvoorbeeld via een ovonde of rotonde. 

De raad besluit: 
Een krediet van € 125.000 beschikbaar te stellen voor de aanpassing 
oversteekplaatsen Glipper Dreef - Sportparklaan en de kapitaallasten hiervan 
(€ 4.200 per jaar) te verwerken in de (meerjaren)raming bij de
voorjaarsnota en de kaderbrief 2022.

Mulder

724580



5
20:50-21:20

Voorbereidingskrediet alternatief ‘Niet-Actief-Bewaakte-Overweg’ 
Leyduin
Het onderwerp is geagendeerd door de commissie Ruimte van 17 februari jl. 
op verzoek van de fractie VVD ter verdere bespreking van de medewerking in 
de regio en een ander soort tunnel.

Toezegging: 
Het college zegt toe in het traject van de voorbereiding van de tunnel Leyduin 
de raad te informeren over de voortgang van de besprekingen ten behoeve 
van een regionale fietsverbinding.

De raad besluit: 
Een voorbereidingskrediet van € 110.000, beschikbaar te stellen voor de 
“voorbereiding- en planuitwerkingsfase van een tunnel voor de NABO 
Leyduin” en de kapitaallasten te verwerken in de begroting 2023-2026. 

Mulder

6
21:20-21:35

Manpadslaangebied, opheffen geheimhouding

Onder voorbehoud van voldoende bespreking in de commissie Ruimte van 1 
maart 2022. 

De raad besluit: 
de door haar bekrachtigde geheimhouding op te heffen die rust op de 
volgende documenten Manpadslaangebied:
- Notitie Manpadslaangebied d.d. 14 april 2015 met presentatie Akro Consult 
d.d. 13 april 2015;
- Notitie verloop onderhandelingen d.d. 21 augustus 2015 met bijlagen brief 
M2 d.d. 2 juli 2015 en brief van wethouder Ates aan M2 d.d. 3 augustus 2015;
- Financiële analyse behorende bij rapport adviesbureau Rho d.d. 29 mei 
2017.

Van der 
Have

7
21:35-21:50

Verordening werkgeverscommissie

De raad besluit: 
1. een werkgeverscommissie in te stellen;
2. aan de onder 1 genoemde commissie de bevoegdheden te delegeren die
rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde 
en door de raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 
107 tot en met 107e Gemeentewet, met uitzondering van de bevoegdheden 
als bedoeld in artikel 107, 107a, tweede lid, 107d, eerste lid en 107e, eerste 
lid van de Gemeentewet;
3. vast te stellen de Verordening werkgeverscommissie Heemstede 2022;
4. het Delegatie- en mandaatbesluit Uitvoering Arbeidsvoorwaardenregeling 
griffie Heemstede in te trekken.

21:50-21:55 HAMERPUNTEN

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

8 Addendum Regiovisie jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond

De raad besluit: 
Het addendum bij de Regiovisie jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond 
vast te stellen

Struijf



9 Verordening bekostiging leerlingenvervoer Heemstede 2022

De raad besluit: 
De Verordening bekostiging leerlingenvervoer Heemstede 2022 vast te 
stellen;

Struijf

10 Aanvraag van incidenteel budget voor het onderhoud van de 
parkeerautomaten in Heemstede.

De raad besluit: 
1. Voor het uitrusten van de parkeerautomaten met 4G modems het budget 
“onderhoud parkeermeters” (taakveld 2.2 Parkeren, programma 2 Verkeer, 
vervoer en waterstaat) incidenteel in de begroting 2022 te verhogen met € 
23.500 zodat in kwartaal 1 van 2022 opdracht kan worden gegeven tot de 
ombouw;
2. Dit te verwerken in de voorjaarsnota 2022

Mulder

OVERIGE PUNTEN

11
21:55-22:00

Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 3 maart 2022

De raad besluit over de afdoening van de ingekomen stukken

12
22:00-22:05

Wat verder ter tafel komt

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


