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Geactualiseerd tot 15 december 2022 

 
1. Petitie van buurtbewoners Constantijn Huygenslaan met handtekeningen om de speeltuin en het 

sportveld niet te laten verdwijnen d.d 15 november 2022 overhandigd tijdens de commissie 
Samenleving. (kenmerk 726217). De petitie is toegezonden aan alle leden van de raad. De griffier 
stelt voor de brief in handen te stellen van de individuele leden.  
 

2. Herfstbrief Nederlandse Vereniging voor Raadsleden 2022 d.d. 23 november 2022 (kenmerk 
726232). De brief is toegezonden aan alle leden van de raad. De griffier stelt voor de brief in handen 
te stellen van de individuele leden.  
 

3. Reactie Gemeente Heemstede op ingekomen stuk over inzet politiehelikopters d.d. 24 november 
2022. Zie ook ingekomen stuk nr van de Lijst van ingekomen stukken van 24 november 2022. De 
brief is toegezonden aan alle leden van de raad. De griffier stelt voor de brief voor kennisgeving aan 
te nemen.  
 

4. Brief van Windalarm met raadsadres breedgedragen energietransitie d.d. 24 november 2022 
(kenmerk 726249). De brief is toegezonden aan alle leden van de raad. De griffier stelt voor de brief 
voor kennisgeving aannemen.  
 

5. Mail van Veiligheidsregio Kennemerland met resultaten Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 en 
Kindermonitor 2022 d.d. 22 november 2022 (kenmerk 726263). De brief is toegezonden aan alle 
leden van de raad. De griffier stelt voor de brief in handen te stellen van de individuele leden.  
 

6. Brief van Provincie Noord-Holland inzake Woonvisie d.d. 23 november 2022 (kenmerk 726229). De 
brief is toegezonden aan alle leden van de raad. De griffier stelt voor de brief door te sturen aan het 
college om te betrekken bij de totstandkoming van de woonvisie in Heemstede.  
 

7. Mail van particulier inzake wetgeving inzake rechten arbeidsmigranten d.d. 25 november 2022 
(kenmerk 726259). De brief is toegezonden aan alle leden van de raad. De griffier stelt voor de brief 
voor kennisgeving aannemen.   
 

8. Brief van de MetropoolRegioAmsterdam met de Termijnagenda 2023 d.d. 22 november 2022 
(kenmerk 726275). De brief is toegezonden aan alle leden van de raad. De griffier stelt voor de brief 
en de termijnagenda door te geleiden naar het college ter voorbereiding op een zienswijze.  
 

9. Antwoordbrief van de Gemeente Heemstede aan fietsersbond betreft de zienswijze mbt herinrichting 
Van den Eijndekade d.d. 5 december 2022. Dit is de schriftelijke reactie op het ingekomen stuk nr 1 
van de lijst van ingekomen stukken van 24 november 2022. De brief is toegezonden aan alle leden 
van de raad. De griffier stelt voor de brief voor kennisgeving aan te nemen.  
 

10. Mail van inwoner over de Belvedere Groenendaal d.d. 2 december 2022, en toevoeging ontvangen 
op 9 december 2022 (kenmerk 851078). De mail is toegezonden aan alle leden van de raad. De 
griffier stelt voor de brief voor kennisgeving aan te nemen. 
 

11. Brief van Pentas vastgoedontwikkeling aan het college en raadsfracties nav motie Er zit muziek in 
het postkantoor d.d. 7 december 2022 (kenmerk 851080). De brief is toegezonden aan alle leden 
van de raad. De griffier stelt voor de brief door geleiden aan het college, voor een advies aan de 
raad.  
 

12. Brief van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake inwerktreding wet 
versterking decentrale rekenkamers d.d. 1 december 2022 (kenmerk 851076). De brief is 
toegezonden aan alle leden van de raad. De griffier stelt voor de brief voor kennisgeving aan te 
nemen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
VNG Ledenbrieven (voor kennisgeving aannemen) 
VNG 22 060 LOGA brief over eenmalige uitkering en thuiswerkvergoeding 
VNG 22 061 Nieuwe modelverordeningen n.a.v. Wet versterking decentrale rekenkamers met bijlagen 
VNG 22 062 Moties en preadviezen Najaars ALV 2 december 2022 
VNG 22 064 College voor Arbeidszaken ledenbrief met Publicatie STIP op de horizon voor gemeentelijke 
cao's 
VNG 22 065 Ledenbrief Nationale programma's NOVEX, Woningbouw, water en Bodem Sturend en 
Landelijk gebied 
VNG 22 066 Instrumenten duidelijke overheidscommunicatie en digitale toegankelijkheid met bijlage 
 
 

 
De genoemde stukken zijn opvraagbaar bij de griffie: (023) 5485646 of per e-mail: griffie@heemstede.nl. 
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