
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VOORLOPIGE RAADSAGENDA 

 

24 november 2022 
 
De burgemeester van Heemstede roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een 
openbare raadsvergadering op donderdag 24 november 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 
Afscheid en beëdiging raadslid 
Onder voorbehoud van afronding van de procedure 
 

 

 
20:10-20:15 SCHORSING 
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20:15-20:20 
Vaststellen agenda 
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20:20-20:35 
Vragenuur raadsvergadering 24 november 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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20:35-21:20 
Raadsvoorstel Permanente huisvesting statushouders en Oekraïense 
vluchtelingen 
Geagendeerd onder voorbehoud van voldoende voorbereiding in de 
commissie Samenleving van 15 november 2022. 
 
De raad besluit:  
1. Een bedrag van € 148.000 beschikbaar te stellen voor het 

haalbaarheidsonderzoek om de gemeentelijke panden aan de Kerklaan 
61, Glipperweg 55-57 en Lieven de Keylaan 24 in te zetten als 
permanente locaties voor de huisvesting van doelgroepen met een 
urgente woonbehoefte en dit te betrekken bij het rekeningresultaat 2022; 

2. In te stemmen met een dotatie van € 141.000 voor groot onderhoud van 
de gemeentelijke panden aan de Kerklaan 61 en de Glipperweg 55-57 en 
dit bedrag te betrekken bij het rekeningresultaat 2022; 

3. In te stemmen met het voorstel van het college om met de 
woningbouwcorporaties te onderzoeken of en hoe de doorstroom van 
urgent woningzoekenden waaronder statushouders kan worden vergroot. 
 

Stam/ 
Meerhoff/
Grummel 
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21:20-21:35 

Raadsvoorstel Najaarsnota 2022 
Geagendeerd onder voorbehoud van voldoende voorbereiding in de 
commissie Middelen van 16 november 2022. 
 
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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21:35-21:50 
Raadsvoorstel Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2022 
gemeente Heemstede 
Geagendeerd onder voorbehoud van voldoende voorbereiding in de 
commissie Middelen van 16 november 2022. 
 
De raad besluit:  
het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2022 van 
de gemeente Heemstede vast te stellen. 

De Wit 
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21:50-22:05 
Raadsvoorstel Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van 
geen bedenkingen twee standplaatsen tijdelijke horeca parallelweg 
Heemsteedse Dreef 
Geagendeerd onder voorbehoud van voldoende voorbereiding in de 
commissie Ruimte van 17 november 2022. 
 
De raad besluit:  
voor het afwijken bestemmingsplan Woonwijken Noordoost’ ten behoeve van 
twee standplaatsen voor ambulante horeca op de parallelweg Heemsteedse 
Dreef te Heemstede een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te 
geven. 

Stam 
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22:05-22:20 
Raadsvoorstel Opheffen vertrouwelijkheid en geheimhouding 
Geagendeerd zonder commissiebehandeling. 
 
De raad besluit:  
1. De vertrouwelijkheid op het in bijlage 1 opgenomen collegebericht van 28 

maart 2018 op te heffen; 
2. De geheimhouding op het in bijlage 2 opgenomen collegebericht van 5 

februari 2019 op te heffen. 

Nienhuis/ 
Grummel 

 
 HAMERPUNTEN 

 
De agendapunten die naar aanleiding van voorbereiding in de 
raadscommissies geen verdere bespreking in de gemeenteraad behoeven, 
zullen later hieronder worden gepubliceerd. 

 

 
 OVERIGE PUNTEN 
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22:20-22:30 
Regionale samenwerking 
 
- Termijnagenda MRA (door mw. Storm – van ’s Gravesande) 
 
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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22:30-22:35 

Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 24 november 2022 
 
De raad besluit over de afdoening van de ingekomen stukken 
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22:35-22:45 
Wat verder ter tafel komt 
 

 

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


