
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GEWIJZIGDE VOORLOPIGE RAADSAGENDA 

7 juli 2022 
 
De burgemeester van Heemstede roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een 
openbare raadsvergadering op donderdag 7 juli 2022 te 19:00 uur in het Raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede 
 
 
De VOORLOPIGE agenda luidt als volgt: 
 

1 
19:00-19:01 

Opening 
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19:01-19:05 
Vaststellen agenda 
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19:05-19:15 
Vragenuur raadsvergadering 7 juli 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. 
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19:15-19:25 
Benoeming lid raad van toezicht Stichting openbaar primair onderwijs 
ZuidKennemerland en goedkeuring statutenwijziging 
 
De raad besluit:  
1. in te stemmen met de voorgestelde benoeming per 1 september 2022 van 

een lid in de raad van toezicht van Stichting openbaar primair onderwijs 
Zuid-Kennemerland. 

2. in te stemmen met de voorgestelde wijziging van de statuten. 

Meerhoff 
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19:25-19:35 
Vaststellen Jaarverslag 2021 en Jaarplan 2023 mobiliteitsfonds Zuid-
Kennemerland 
 
Dhr. Rocourt van de fractie D66 heeft een amendement aangekondigd.  
 
De raad besluit:  
1. een positieve zienswijze te geven aan de voorzitter van de stuurgroep van 

de GR Bereikbaarheid op het ontwerp-jaarplan 2023 en ontwerpbegroting 
2023 van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland en de gevraagde 
bijdrage aan het Mobiliteitsfonds in de begroting 2023 op te nemen;  

2. kennis te nemen van het concept-jaarverslag 2021 en de 
conceptjaarrekening 2021 van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. 

Stam 
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19:35-19:40 

Aanvullend besluit opheffing geheimhouding gemeenteraad over 
flitsbezorgingsdiensten 
 
De agendacommissie heeft dit agendapunt op 30 juni aan de raadsagenda 
toegevoegd. 
 
De raad besluit:  
de geheimhouding op te heffen op het verhandelde en de daaraan ten 
grondslag liggende documenten (het raadsbesluit van 2 juni 2022 inclusief de 
twee bijlagen, te weten de verbeelding bij het voorbereidingsbesluit en het 
advies van de huisadvocaat van 25 mei 2022). 

Stam 

 
 
19:40-19:45 HAMERPUNTEN 

 
Deze agendapunten zijn voorbereid in de raadscommissies en behoeven 
geen verdere bespreking in de gemeenteraad. 
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Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeenschappelijke Regeling 
Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (t/m 2021 Paswerk) en 
ontwerpbegroting 2023 Gemeenschappelijke Regeling Spaarne Werkt 
 
De raad besluit:  
een positieve zienswijze te geven ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023 
van het Participatiebedrijf. 

Meerhoff 
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Verlenen borgstelling Atheneum College Hageveld 
 
De raad besluit:  
geen bedenkingen te hebben tegen het voornemen van het college 
onherroepelijk en onvoorwaardelijk borg te staan jegens de BNG voor de 
nakoming van alle verplichtingen voor een lening van €8,5 miljoen met een 
looptijd van 20 jaar aan Atheneum College Hageveld. 

Meerhoff 
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Ontwerp Jaarverslag 2021 Veiligheidsregio Kennemerland en Ontwerp 
Programmabegroting 2023-2026 Veiligheidsregio Kennemerland 
 
De raad besluit:  
1. De bijgevoegde zienswijze te geven inzake het ontwerp jaarverslag en de 

ontwerp programmabegroting van de Veiligheidsregio Kennemerland; 
2. Het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland overeenkomstig te 

berichten 

Nienhuis 

 
10 

 
Vaststellen jaarstukken 2021 gemeente Heemstede 
 
De raad besluit:  
1. de bij dit bij dit besluit horende en als zodanig gewaarmerkte jaarrekening 

2021 bestaande uit het boekwerk “rekening 2021 jaarstukken 2021” vast 
te stellen; 

2. de lasten en baten van de jaarrekening 2021 vast te stellen op 
respectievelijk € 68.649.000 en € 69.574.000;  

3. de stortingen en onttrekkingen aan de reserves in de jaarrekening 2021 
vast te stellen op € 15.736.000 en € 17.450.000;  

4. van het voordelig rekeningresultaat 2021 van € 2.639.000 een bedrag 
van: 

• € 804.000 over te hevelen naar 2022 en aan de desbetreffende 
budgetten toe te voegen; 

• € 1.835.000 te doteren aan de algemene reserve 

de Wit 
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Ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling de 
Omgevingsdienst IJmond en de jaarrekening en het jaarverslag 2021. 
Tevens een tweede begrotingswijziging 2022 
 
De raad besluit:  
1. Een positieve zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de 

Omgevingsdienst IJmond kenbaar te maken op de ontwerpbegroting 2023 
en de gevraagde bijdrage in de begroting 2023 van de gemeente 
Heemstede op te nemen; 
1.a.onder voorbehoud dat het Rijk voldoende middelen ter beschikking 
stelt voor de uitvoering van de bodemtaken door Omgevingsdienst 
IJmond. 
1.b. en voor de komende jaren de doelstellingen van de GR aan te 
scherpen en duidelijk vast te leggen. 

2. Een positieve zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de 
Omgevingsdienst IJmond kenbaar te maken op de tweede 
begrotingswijziging 2022; 

3. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 en het concept jaarverslag 
2021 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond. 

Stam 
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Meerjarenbegroting Metropoolregio Amsterdam 2021-2024 
 
De raad besluit:  
Akkoord te gaan met de Concept-Meerjarenbegroting MRA 2021-2024 en 
geen zienswijze te geven. 

Nienhuis 
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Wijziging Verordening commissie bezwaarschriften in verband met de 
Wet open overheid 
 
De raad besluit:  
het Besluit wijziging Verordening commissie bezwaarschriften Heemstede 
2022 vast te stellen 

Nienhuis 
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Vaststellen Aanwijzingsbesluit Woo-contactpersoon Heemstede 2022 
 
De raad besluit:  
Het Aanwijzingsbesluit Woo-contactpersoon Heemstede 2022 vast te stellen. 

Nienhuis 

 
 OVERIGE PUNTEN 
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19:45-19:50 
Benoeming lid auditcommissie 
De raad benoemt in een geheime stemming per stembriefje een lid van de 
auditcommissie. 
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19:50-19:55 
Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 7 juli 2022 
 
De raad besluit over de afdoening van de ingekomen stukken 

 

 
19:55-20:00 SCHORSING  
 

17 Kaderbrief 2023 – 2026 & Voorjaarsnota 2022 
 
De raad besluit:  
1. de kaderbrief 2023 – 2026 & voorjaarsnota 2022 (A stuk) vast te stellen 

inclusief:  
a. de wijziging van de begroting 2022 – 2026 zoals aangegeven in 

hoofdstuk 4.2 (de financiële mutaties kaderbrief),  
b. hoofdstuk 5.1 (financiële ontwikkelingen voorjaarsnota)  
c. hoofdstuk 5.3 (kredieten);  

de Wit 
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Wat verder ter tafel komt 
 

 

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


