
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VOORLOPIGE RAADSAGENDA 

724580 

27 januari 2022 
 
De burgemeester van Heemstede roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een 
openbare raadsvergadering op donderdag 27 januari 2022 te 20:00 uur. De vergadering is online en 
voor publiek te volgen via de livestream op https://gemeentebestuur.heemstede.nl. 
 
 
De VOORLOPIGE agenda luidt als volgt: 
 

1 
20:00-20:01 

Opening 
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20:01-20:05 
Vaststellen agenda 
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20:05-20:20 
Vragenuur raadsvergadering 27 januari 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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20:20-20:50 
Vaststellen cultuurnota Cultuur de verbindende factor 2022-2024 
Het onderwerp is geagendeerd door de commissie Samenleving van 11 
januari jl. op verzoek van CDA en D66 ter verdere bespreking van de inzet 
van incidentele coronamiddelen voor structurele voorzieningen als het digitaal 
cultureel platform, jaarlijkse culturele evenementen en waarderingssubsidies. 
 
De raad besluit:  
1. De cultuurnota Cultuur de verbindende factor 2022-2024 vast te stellen. 
2. De dekking van de steunmaatregelen naar aanleiding van de coronacrisis 
van jaarlijks €35.000 (2023-2024 totaal €70.000) te regelen in de Begroting 
2023 e.v. 

Struijf 

 
20:50-20:51 SCHORSING 

 
 

 

https://gemeentebestuur.heemstede.nl/
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20:51-21:21 

Vorming van een stichting Risicobeheer voor de gezamenlijke 
veiligheidsregio’s 
Het onderwerp is geagendeerd door de commissie Samenleving van 11 
januari jl. op verzoek van HBB en VVD om raadsbreed het gesprek aan te 
gaan over de wenselijkheid van het oprichten van nieuwe organisaties buiten 
de veiligheidsregio en de democratische controle op deze organisaties. 
 
De raad besluit:  
1. De bijgevoegde wensen en bedenkingen te geven inzake de intentie tot 
oprichting van en deelname aan de stichting Risicobeheer veiligheidsregio’s; 
2. Het bestuur van de veiligheidsregio Kennemerland overeenkomstig te 
berichten. 

Nienhuis 

 
21:21-21:30 SCHORSING 
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21:30-22:00 
Vaststellen startnotitie en participatieplan voor de Woonvisie 
Het onderwerp is geagendeerd door de commissie Ruimte van 13 januari jl. 
ter verdere bespreking van een aanpassing van de planning te bespreken in 
het kader van het raadsgesprek. 
 
De raad besluit:  
1. In te stemmen met de startnotitie en het participatieplan voor de Woonvisie; 
2. Een incidenteel bedrag van € 25.000 in 2022 ter beschikking te stellen voor 
de Woonvisie onder taak 8.3 wonen en bouwen, programma 8 
volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing en dit te 
verwerken in de voorjaarsnota 2022. 

Van der Have 
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22:00-22:30 
Verstedelijkingsstrategie Metropoolregio Amsterdam 
Het onderwerp is geagendeerd door de commissie Ruimte van 13 januari jl. 
om de zienswijze aan te passen. 
 
Toezegging: Het college zegt toe met de input van de commissie een 
aangepaste zienswijze te maken. De zienswijze is beschikbaar voor de 
raadsvergadering. 
 
De raad besluit:  
Het Verstedelijkingsconcept (versie 3) als basis voor het maken van afspraken 
met Rijk en regio in het vervolgtraject van de MRA Verstedelijkingsstrategie op 
hoofdlijnen te onderschrijven en de bij dit raadsvoorstel gevoegde zienswijze 
op het Verstedelijkingsconcept te zenden aan het bestuurlijk kernteam 
Verstedelijkingsstrategie van de Metropoolregio Amsterdam. 

Van der Have 

 
22:30-22:40 HAMERPUNTEN 

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

 

 
8 Oprichten Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen 

 
De raad besluit:  
Toestemming te verlenen voor het oprichten van het Gemeenschappelijk 
Orgaan Beschermd Wonen voor de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en 
Haarlemmermeer. 

Struijf 

 
9 Regionaal kader Opvang, Wonen en Herstel 2022 tot en met 2027 

 
De raad besluit:  
Het Regionaal kader Opvang, Wonen en Herstel 2022 tot en met 2027 vast te 
stellen. 

Struijf 



 
10 Wijziging Algemene subsidieverordening en bijzondere verordeningen, 

Actualisatie subsidiekader 
 
De raad besluit:  
1. het Besluit wijziging Algemene subsidieverordening Heemstede 2022 vast 
te stellen 
2. het geactualiseerde Subsidiekader Heemstede vast te stellen; 
3. de volgende wijzigingsbesluiten vast te stellen: 

a. Besluit wijziging Bijzondere verordening structurele subsidies 
amateurkunstbeoefening Heemstede 2022; 
b. Besluit wijziging Bijzondere verordening structurele subsidies sport 
Heemstede 2022; 
c. Besluit wijziging Bijzondere verordening investeringssubsidies 
Heemstede 2022; 
d. Besluit wijziging Bijzondere verordening incidentele subsidies 
sportstimulering Heemstede 2022; 
e. Besluit wijziging Bijzondere verordening incidentele subsidies 
archeologie Heemstede 2022; 
f. Besluit wijziging Bijzondere verordening incidentele subsidies 
burgerinitiatieven Wmo Heemstede 2022; 
g. Besluit wijziging Bijzondere verordening incidentele subsidies 
gemeentelijke monumenten Heemstede 2022; 
h. Besluit wijziging Bijzondere verordening incidentele subsidies 
toegankelijkheid Heemstede 2022; 

4. de Bijzondere verordening structurele subsidies scouting Heemstede 2022 
vast te stellen; 
5. de volgende bijzondere verordeningen gericht op het verstrekken van 
subsidies in te trekken per 1 januari 2022: 

a. Bijzondere verordening incidentele subsidies ouderenbonden 2016; 
b. Bijzondere verordening incidentele subsidies verklaring omtrent gedrag 
2017; 
c. Verordening tijdelijke subsidieregeling peuteropvang 2019. 

Struijf 

 
11 Intrekken verordening Wet inburgering Heemstede 2013 

 
De raad besluit:  
de Verordening Wet inburgering Heemstede 2013 per 1 januari 2022 in te 
trekken. 

Struijf 

 
12 Uitvoeringsprogramma Heemstede Duurzaam 2022 - 2023 

 
De raad besluit:  
het Uitvoeringsprogramma Heemstede Duurzaam 2022-2023 vast te stellen 
en voor de uitvoering hiervan een bedrag van € 301.000 aan de algemene 
reserve te onttrekken en dit te toe te voegen aan de bestemmingsreserve 
Heemstede Duurzaam. 

Mulder 
 

 
13 Voorstel voor verduurzamen eigen gebouwen jaarschijf 2022 

 
De raad besluit:  
In te stemmen met het treffen van maatregelen voor het verduurzamen van 
het object Glipperweg 53/53a en Glipperweg 57 naar een energielabel A; 

Van der Have 

 



14 Verordening op de gemeentelijke adviescommissie voor 
omgevingskwaliteit Heemstede 
 
De raad besluit:  
1. De “Verordening op de gemeentelijke adviescommissie voor 
omgevingskwaliteit Heemstede” vast te stellen; 
2. De Verordening in werking te laten treden op de dag waarop de 
Omgevingswet in werking treedt. 

Van der Have 

 
 OVERIGE PUNTEN 

 
 

 
15 

22:40-22:45 
Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 27 januari 2022 
 
De raad besluit over de afdoening van de ingekomen stukken 

 

 
16 

22:45-22:50 
Wat verder ter tafel komt 
 

 

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


