
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VOORLOPIGE RAADSAGENDA 

 

21 december 2022 
 
De burgemeester van Heemstede roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een 
openbare raadsvergadering op woensdag 21 december 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 

20:01-20:10 
Aanwijzing griffier 
Onder voorbehoud van afronding van de procedure 
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20:10-20:15 
Vaststellen agenda 
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20:15-20:30 
Vragenuur raadsvergadering 21 december 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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20:30-21:00 
Raadsvoorstel Instellen Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoering 
Bloemendaal en Heemstede per 1 januari 2023 
De commissie Middelen van 6 december jl. adviseert de raad om het 
raadsvoorstel ‘Instellen Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoering 
Bloemendaal en Heemstede per 1 januari 2023’ als bespreekpunt te 
agenderen met als gesprekspunt: het gevolgde proces.  
 
De raad besluit:  
1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van het ontwerp van de 

Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoering Bloemendaal en 
Heemstede 2023 na verwerking instemming ondernemingsraad. 

2. Toestemming te geven voor het treffen van de Gemeenschappelijke 
Regeling Bedrijfsvoering Bloemendaal en Heemstede 2023. 

 

Nienhuis/ 
De Wit 
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21:00-21:20 

Raadsvoorstel Vaststellen belastingverordeningen 2023 
De commissie Middelen van 6 december jl. adviseert de raad om het 
raadsvoorstel ‘Vaststellen belastingverordeningen 2023’ als bespreekpunt te 
agenderen met als gesprekspunt: het OZB-tarief 2023 ten opzichte van 2022. 
 
De raad besluit:  
1. de volgende belastingverordeningen vast te stellen: 

a. Verordening onroerendezaakbelastingen Heemstede 2023; 
b. Verordening afvalstoffenheffing Heemstede 2023; 
c. Verordening riool/ en waterzorgheffing Heemstede 2023; 
d. Verordening leges Heemstede 2023; 
e. Verordening lijkbezorgingsrechten Heemstede 2023; 
f. Verordening precariobelasting Heemstede 2023; 
g. Verordening marktgelden Heemstede 2023; 
h. Verordening belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten 

Heemstede 2023; 
i. Verordening liggeld woonschepen Cruquiushaven Heemstede 2022; 
j. Verordening parkeerbelasting Heemstede 2023;  
k. Verordening kwijtschelding Heemstede 2023. 

 

De Wit 
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21:20-21:50 
Raadsvoorstel Najaarsnota 2022 
De commissie Middelen van 6 december jl. adviseert de raad om het 
raadsvoorstel ‘Najaarsnota 2022’ als bespreekpunt te agenderen met als 
gesprekspunten: De reserve crisis- en noodopvang voor Oekraïense 
vluchtelingen en het BUIG-budget. 
 
De raad besluit:  
1. in te stemmen met de najaarsnota 2022 en de begroting 2022 te wijzigen 

overeenkomstig de hoofdstukken 2 (de financiële mutaties) en hoofdstuk 
3 (3.1 af te sluiten kredieten en 3.2 wijziging kredieten); 

2. kennis te nemen van hoofdstuk 3.3 ‘overzicht lopende kredieten’ en 
bijlage 4.1 ‘rapportage sociaal domein - Wmo en Jeugd. 
 

De Wit 
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21:50-22:10 
Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsreserve voor de energietransitie 
De commissie Middelen van 7 december jl. adviseert de raad om het 
raadsvoorstel ‘Vaststellen bestemmingsreserve voor de energietransitie’ als 
bespreekpunt te agenderen.  
 
De raad besluit:  
1. Eenmalig een bedrag van € 4.400.000 te onttrekken uit de algemene 

reserve en toe te voegen aan een nieuwe bestemmingsreserve 
Energietransitie. 

2. Deze nieuw bestemmingsreserve in te zetten voor de versnelling van de 
energietransitie in Heemstede. 
 

Grummel 
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22:10-22:30 

Raadsvoorstel Rekenkamerrapport ‘Informatiebeveiliging’ 
De agendacommissie van 23 november jl. heeft het Raadsvoorstel 
Rekenkamerrapport ‘Informatiebeveiliging’ geagendeerd ter bespreking in de 
raadsvergadering. 
 
De raad besluit:  
De aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport ‘Informatiebeveiliging’ over te 
nemen: 

1. Los de openstaande issues volgens BIO op of leg uit waarom de 
issues niet relevant zijn (‘comply or explain’), kortom maak de omgang 
met de openstaande issues transparant, ook voor de raad. 

2. Blijf aandacht geven aan bewustwording bij medewerkers en denk na 
over eventuele maatregelen voor medewerkers die lichtvaardig/slordig 
omgaan met (privacygevoelige) informatie. 

3. Zorg dat informatiebeveiliging onderdeel is van ieder proces en dat de 
proceseigenaar op de hoogte is van zijn/haar verantwoordelijkheden 
in deze. 

4. Stel een crisisplan op. 
5. Zorg dat fysieke toegangsbeveiliging beter wordt geborgd, 

bijvoorbeeld door beperkte toegang en jaarlijkse actualisatie van 
rechten. 
 

 

 
 HAMERPUNTEN 

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

 

 
 OVERIGE PUNTEN 
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22:30-22:40 
Regionale samenwerking 
 
Onder voorbehoud van vooraf aangemelde punten.  
Uiterlijk 48 uur van tevoren moeten punten zijn aangemeld of vragen over dit 
onderwerp zijn ingediend bij de griffie. 
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22:40-22:50 
Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 21 december 2022 
 
De raad besluit over de afdoening van de ingekomen stukken 
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22:50-23:00 
Wat verder ter tafel komt 
 

 

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


