
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VOORLOPIGE RAADSAGENDA 

 

29 september 2022 
 
De burgemeester van Heemstede roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een 
openbare raadsvergadering op donderdag 29 september 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 
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20:01-20:06 
Belofte fractieassistent 
Elke fractie mag een fractieassistent aanmelden. Deze fractieassistent legt 
een belofte af in de raadsvergadering alvorens de werkzaamheden voor een 
fractie kunnen aanvangen. 
  
Dhr. B. Verrips legt de belofte af als fractieassistent voor GroenLinks. 

 

 
3 

20:06-20:10 
Vaststellen agenda 
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20:10-20:15 
Stemming moties raadsvergadering 7 juli 2022 
Er wordt opnieuw gestemd over de volgende moties die tijdens de 
raadsvergadering van 7 juli werden ingediend en waarbij de stemmen 
staakten (Gemeentewet artikel 32 lid 4): 

- Motie HBB “Laadkabel? In de goot ermee!”  
- Motie GroenLinks “carnivoor? Geef het door!” 
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20:15-20:30 
Vragenuur raadsvergadering 29 september 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 
Wijziging financiële verordening 
 
De commissie Middelen van 14 september jl. adviseert de raad om de 
wijziging financiële verordening 2018 gemeente Heemstede als bespreekpunt 
te agenderen zodat de raad kan doorspreken over de ratio van het 
weerstandsvermogen. 
 
De raad besluit:  
het Besluit wijziging Financiële verordening Heemstede 2022 vast te stellen. 

De Wit 
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21:00-21:30 

Wegbeheer 2022-2026 
 
De commissie Middelen van 14 september jl. adviseert de raad om het 
raadsvoorstel ‘Wegbeheer 2022-2026’ als bespreekpunt te agenderen zodat 
de raad kan doorspreken over wanneer te besluiten over het (structureel) 
verhogen van de jaarlijkse storting. 
 
In de commissie Middelen van 14 september zijn de volgende toezeggingen 
gedaan:  

- Het college zegt toe de lijst van duurzame maatregelen schriftelijk op 
te sturen. 

- Het college zegt informatie toe over de relatie tussen de storting in de 
voorziening en bijbehorend beheerniveau en de mogelijkheden om 
later bij de begroting te besluiten.  

 
De raad besluit:  
1. De jaarlijkse storting in de Voorziening onderhoud wegen, met ingang van 

de begroting 2023 met € 410.000 te verhogen tot een bedrag van € 
1.000.000; 

2. Voor 2022 een extra storting in de Voorziening onderhoud wegen van € 
410.000 te doen. 

Stam 
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21:30-22:00 
Actualisatie van de voorziening “onderhoudsfonds woningen en 
gebouwen” op grond van de actualisatie van het MJOP 
 
De commissie Middelen van 14 september jl. adviseert de raad om de 
actualisatie van de voorziening “onderhoudsfonds woningen en gebouwen” op 
grond van de actualisatie van het MJOP als bespreekpunt te agenderen zodat 
de raad kan doorspreken over het moment van besluitvorming. 
 
De raad besluit:  
1. Het kwaliteitsniveau van de gemeentelijke gebouwen te handhaven op 

sober doch doelmatig, overeenkomend met conditiescore 3 conform NEN 
2767; 

2. Vanaf de begroting 2023 de storting in de voorziening “onderhoudsfonds 
woningen en gebouwen” te verhogen met € 160.000 structureel (de 
dotatie bedraagt dan jaarlijks in totaal € 848.400). 

Grummel 

 
22:00-22:05 HAMERPUNTEN 

 
Deze agendapunten zijn voorbereid in de raadscommissies en behoeven 
geen verdere bespreking in de gemeenteraad. 
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Vaststellen bestemmingsplan Princenbuurt 
 
De raad besluit:  
1. De ambtshalve wijzigingen over te nemen; 
2. Het bestemmingsplan “Princenbuurt” met plannummer 

NL.IMRO.0397.BPPrincenbuurt-0201 met bijbehorende planbestanden 
vast te stellen. 

Stam 
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Benoemen voorzitter, tevens monumenten lid, van de Adviescommissie 
voor Ruimtelijke kwaliteit Heemstede 
 
De raad besluit:  
Per 1 oktober 2022 mevrouw M.V te benoemen als voorzitter, tevens 
monumenten lid, van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit 
Heemstede tot 1 oktober 2025 

Stam 

 



 

 

 OVERIGE PUNTEN 
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22:05-22:15 
 

Benoemingen 
De raad benoemt in een geheime stemming per stembriefje een lid van de 
regionale agendacommissie Zuid-Kennemerland. Er is een vacature binnen 
de regionale agendacommissie Zuid-Kennemerland ontstaan vanwege het 
aftreden van dhr. Ates (VVD). 
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22:15-22:25 
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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22:25-22:30 
Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 29 september 2022 
 
De raad besluit over de afdoening van de ingekomen stukken 
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22:30-22:40 
Wat verder ter tafel komt 
 

 

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


