
VOORLOPIGE RAADSAGENDA
23 maart 2023

De burgemeester van Heemstede roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een 
openbare raadsvergadering op donderdag 23 maart 2023 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
20:10-20:25

Vragenuur raadsvergadering 23 februari 2023
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.

Portefeuille-
houder:

4
20:25-20:55

(Tijdelijke) huisvesting statushouders en Oekraïense vluchtelingen 
(spoor 3)
De raad besluit:
Voor de voorbereidingen en inrichting van de locaties Oude Slot 
(parkeerterrein) een krediet ter beschikking te stellen voor een totale 
investering van €135.000,= met een afschrijvingstermijn, gelijk aan de 
maximale gebruiksduur van 10 jaar.
De gemiddelde kapitaallast €14.465,= per jaar te verwerken in de Kadernota 
2024-2027

Grummel
/ Stam / 
Meerhoff

5
20:55-21:25

Realisering wissellocatie onderwijs op sportpark
De raad besluit:
Het krediet voor de wissellocatie met € 5,3 miljoen te verhogen.

Grummel

6
21:25-21:30

Benoeming lid raad van toezicht Stichting openbaar primair onderwijs 
Zuid-Kennemerland
De raad besluit:
in te stemmen met de voorgestelde benoeming van een lid in de raad van 
toezicht van Stichting openbaar primair onderwijs Zuid-Kennemerland.

Meerhoff



7
21:30-22:20

Dekkingsplan Brandweer Kennemerland 2023-2026
De raad besluit:
1. De bijgevoegde zienswijze te geven inzake het Dekkingsplan Brandweer 

Kennemerland 2023-2026;
2. Het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland overeenkomstig te 

berichten.

Nienhuis

8
22:20-22:40

Participatieplan Park Manpad met woningen te gast
De raad besluit:
het participatieplan Natuurpark Manpad met woningen te gast vast te stellen.

Stam

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

OVERIGE PUNTEN
9

22:40-22:45
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.

10
22:45-22:50

Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 23 maart 2023
De raad besluit over de afdoening van de ingekomen stukken

11
22:50-22:55

Wat verder ter tafel komt

12
23:00 uur

Sluiting.

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


