
GEWIJZIGDE VOORLOPIGE RAADSAGENDA
24 mei 2022

De burgemeester van Heemstede roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een 
openbare raadsvergadering op dinsdag 24 mei 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 24 mei 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

Er zijn geen bespreekpunten.

20:20-20:30 HAMERPUNTEN

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

4 Ontwerpbegroting 2023-2025 Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd
Wonen

De raad besluit: 
In te stemmen met de zienswijze over de ontwerpbegroting 2023-2025 
Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen voor de regio Zuid-
Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer.

Struijf

5 Zienswijze begroting 2023 GR Schoolverzuim en voortijdig 
schoolverlaten RMC Regio Zuid-Kennemerland en IJmond

De raad besluit: 
een positieve zienswijze te geven op de begroting 2023 van de GR 
Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten RMC Regio Zuid-Kennemerland 
en IJmond.

Struijf

6 Wegsleepverordening Heemstede 2022

De raad besluit: 
De wegsleepverordening Heemstede 2022 vast te stellen.

Mulder



7 Wijziging tarieven precariobelasting tot 1 oktober 2022

De raad besluit: 
1. Het Besluit wijziging Verordening precariobelasting Heemstede 2022 vast 

te stellen;
2. De inkomstenderving op de precariobelasting ten laste te brengen van de 

bestemmingsreserve corona.

Mulder

OVERIGE PUNTEN

8
20:30-20:40

Verlenging ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder

De raad besluit: 
de ontheffing, verleend aan wethouder N.F. Mulder, van het vereiste van het
ingezetenschap voor wethouders, te verlengen voor de duur van een jaar (tot 
31 mei 2023).

9
20:40-20:50

Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 24 mei 2022

De raad besluit over de afdoening van de ingekomen stukken

10
20:50-21:00

Wat verder ter tafel komt

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


