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Samen bereiken we meer  

Heemstede is een prachtige groene gemeente met goede voorzieningen en de nabijheid van werk, stad en strand. De inzet van het college zal er de 

komende vier jaar op gericht zijn om de bestaande kwaliteiten van deze vitale gemeente te behouden en waar mogelijk nog te versterken voor de toekomst. 

Samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties gaan wij de toekomst positief tegemoet. Want in de toekomst zien wij nieuwe kansen. 

Onder de noemer “Samen bereiken we meer” willen wij hier de komende jaren invulling aan geven. 

Het collegeakkoord van HBB, VVD en CDA berust op de volgende pijlers:  

- Burgerparticipatie 

- Zorg voor elkaar 

- Behoud van het dorpse karakter  

- Duurzaam omgaan met onze middelen 

- Gedegen financieel beleid 

Voor HBB, VVD en CDA is het belangrijk dat de inwoners meer betrokken worden bij het reilen en zeilen van de gemeente. Nieuwe en andere vormen van 

burgerparticipatie zullen worden onderzocht en toegepast om de samenwerking met de inwoners van Heemstede tot een hoger niveau te tillen.   

Wij hebben er vertrouwen in dat de decentralisaties van de jeugdzorg, de uitvoering van de wet werk en bijstand, en de zorg aan ouderen en langdurig 

zieken in Heemstede succesvol zullen zijn. HBB, VVD en CDA zien deze nieuwe taken als een kans om het beter te doen en de inwoners van Heemstede zorg 

op maat te bieden. 

Het college koestert het behoud van het dorpse karakter van Heemstede. Dit komt ook terug in de verkiezingsprogramma’s van HBB, VVD en CDA. In de 

ruimtelijke ordening vertaalt dit zich naar het afwijzen van nieuwe hoogbouwplannen en het voorkomen van massale bebouwing. Op andere terreinen laat 

het dorpse karakter zich zien door het goed onderhouden van het groen, het behoud van natuurgebieden, een rijk verenigingsleven en een goed 

voorzieningenniveau.  

Een ander belangrijk thema betreft duurzaamheid. HBB, VVD en CDA zijn van mening dat de gemeente kritisch moet blijven op haar doelstellingen en een 

voorbeeldfunctie dient te vervullen op dit gebied. Gelukkig zien wij dat duurzaamheid steeds meer geïncorporeerd en verankert ligt in het gewone doen en 
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laten van mensen en van de gemeente. Toch blijft het belangrijk dat de gemeente een adviserende, initiërende en informerende rol heeft ten aanzien van 

de inwoners op het gebied van duurzaamheid. Zo kunnen wij - samen met onze inwoners - Heemstede op de kaart houden als een duurzame gemeente.  

Uiteraard valt of staat alles met een goede financiële onderbouwing. Wij hebben er vertrouwen in dat wij u een degelijke, solide en sluitende begroting 

kunnen presenteren, zonder in te leveren op de kwaliteit die Heemstede te bieden heeft.  

Op de volgende pagina’s treft u een uitwerking aan van de belangrijkste punten zoals ze zijn overeengekomen binnen dit collegeakkoord 2014-2018.  

Wij nodigen de gemeenteraad en de inwoners van Heemstede uit om samen met het college zorg te dragen voor een toekomstbestendig dorp. Want samen 

bereiken we meer! 
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NB. Dit overzicht bevat de belangrijkste aanvullingen, aandachtspunten en/of wijzigingen van het bestaande beleid. 

1. Bestuur en dienstverlening 

Het college zet zich in voor een bestendig, collegiaal en transparant bestuur.   

Onderwerp Doelstelling Middel Toelichting en/of opmerkingen 

Burgerparticipatie Het college stelt zich ten doel onze 
inwoners van Heemstede actief te 
betrekken bij bestuurlijke 
besluitvorming. 

Tot nu toe is gewerkt met 
klankbordgroepen en burgerpanels. Ook 
andere vormen van burgerparticipatie 
en raadpleging zullen in kaart gebracht 
worden. Zodoende kan worden bepaald 
welk middel wanneer en waar het best 
ingezet kan worden.  

 

 Initiatieven vanuit onze inwoners en 
andere geledingen van de samenleving 
zoals bedrijfsleven en maatschappelijke 
organisatie worden aangemoedigd en 
omarmd. 

Het college stelt zich open en 
transparant op en faciliteert waar nodig. 

 

Relatiemanagement  Het college hecht grote waarde aan de 
goede relaties met partijen waarmee de 
gemeente samenwerkt of waarvan de 
gemeente deel uit maakt. Dit komt de 
samenwerking ten goede. 

Het college stelt zich open, transparant 
en collegiaal op naar onze partners. 

 

Intergemeentelijke samenwerking Samenwerking met andere gemeente 
kan een meerwaarde betekenen zowel 
in organisatorisch als financieel opzicht. 

Het college intensiveert de 
samenwerking met andere gemeenten.  

Geen fusie. 

 

2. Veiligheid 

Heemstede is schoon, heel en veilig.  

Onderwerp Doelstelling Middel Toelichting en/of opmerkingen 

Veiligheidsbeleving Het college wil dat onze inwoners veilig 
zijn en zich veilig voelen in Heemstede. 

Betere samenwerking tussen politie, 
onze inwoners en BOA’s. 

Heldere communicatie naar inwoners 
over politietaken en afspraken met 
BOA’s. 
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  Goed onderhoud van de openbare 
ruimte. 

Stoepen, bestrating en 
groenvoorzieningen goed onderhouden. 

   Handhaven van o.m. foutgeparkeerde 
fietsen en hangjongeren (m.n. rond het 
station).  

  Hangplekken worden niet in 
woonwijken gesitueerd. 

 

Verkeersveiligheid Het college vindt dat 
verkeersovertredingen aangepakt 
moeten worden. Dit komt de veiligheid 
op de weg ten goede. 

Het college zal bij de politie aandacht 
vragen voor meer handhaving van 
verkeersovertredingen op de 
Binnenweg. 

Denk hierbij aan fout parkeren, laden en 
lossen buiten toegestane uren etc. 

   Het handhavingsbeleid actualiseren op 
prioriteiten. 

  Het college zal bij de politie blijvend 
aandacht vragen voor de periodieke 
handhaving van verkeersovertredingen 
rond scholen. 

 

Buurtpreventie aanmoedigen Het college juicht buurtinitiatieven in 
deze richting toe. Onze inwoners zijn de 
ogen en oren in de wijk. Zij kunnen een 
actieve rol spelen in het signalen van 
ongewenst of verdacht gedrag in de 
buurt. 

Door middel van voorlichting onze 
inwoners activeren zelf in actie te 
komen. Daarnaast zal het college een 
handreiking buurtpreventie voor de 
inwoners opstellen waarin een 
stappenplan is opgenomen. 

 

 

3. Verkeer, vervoer en waterstaat (infrastructuur) 

Het college stelt zich ten doel de infrastructuur op peil te houden, dan wel op punten te verbeteren. 

Onderwerp Doelstelling Middel Toelichting en/of opmerkingen 

Verkeersveiligheid Het college zet zich in om de 
verkeersveiligheid van met name 
kwetsbare verkeersdeelnemers te 
verhogen. 

Waar mogelijk veilige fiets- en 
voetgangers oversteekplekken 
aanleggen. 

 

  Vrijliggende fietspaden waar mogelijk.  

  Het instellen van 30 km zones waar  
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mogelijk.  

  Het college zal een uitgewerkt plan 
opstellen om de Binnenweg en 
Raadhuisstraat veiliger te maken. 

 

Parkeren Het college stelt zich ten doel voldoende 
parkeermogelijkheden te behouden dan 
wel te creëren voor alle weggebruikers. 

Het college zal een onderzoek instellen 
naar de herziening van het 
parkeerbeleid. Het verminderen van de 
parkeerdruk tijdens piektijden en de 
economische aantrekkelijkheid van de 
winkelgebieden zijn hierbij het 
uitgangspunt.   

Parkeertarieven worden vooralsnog niet 
verhoogd. Geen invoer betaald parkeren 
op de Jan van Goyenstraat. 

  Eventueel extra parkeerplekken ten bate 
van de Binnenweg en Raadhuisstraat 
kunnen in overleg met de omwonenden 
worden gezocht.  

 

  Het college zal een plan maken waar 
extra fietsparkeerplekken kunnen 
worden gecreëerd.  

 

Verkeer Het college wil de verkeersdoorstroming 
door Heemstede verbeteren en de 
verkeersdruk verminderen. Doorgaand 
verkeer dient zoveel mogelijk om 
Heemstede heen geleid te worden. 

Het college blijft samenwerken en in 
overleg met omliggende gemeenten om 
te komen tot regionale oplossingen. 

 

  Het college juicht onderzoek naar 
robuuste oost-west verbindingen toe. 

De eventuele aanleg van de 
Duinpolderweg en Mariatunnel worden 
gesteund wanneer deze een verbetering 
van de verkeerssituatie in Heemstede 
betekenen. 

Fietsverbindingen Het college omarmt het regionale 
fietsplan om Hoofddorp, via Heemstede 
met Zandvoort te verbinden. 

  

Openbaar vervoer Het college stelt zich ten doel het 
openbaar vervoer in Heemstede te 
optimaliseren. 

Het college blijft nadrukkelijk in overleg 
met provincie en commerciële partners 
om de openbaar vervoersverbindingen 
in/van en naar Heemstede in stand te 
houden dan wel te verbeteren. 
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Onderhoud wegen Het college realiseert zich dat het 
onderhoud van de wegen beter moet. 

Wanneer er meer financiële armslag is, 
zal het college het onderhoud van de 
wegen opschalen. 

 

Wilhelminaplein Het college acht de herinrichting van het 
Wilhelminaplein van belang. 

Na de verbouwing van de voormalige 
Pandahof zal het college plannen 
hiertoe maken. 

 

Riolering Het college draagt zorg voor een 
duurzaam stelsel van afvoer van water 
en verbetering van de waterkwaliteit 
van het openbaar water: een water- en 
rioolstelsel dat is ingericht voor 
toekomstige klimaatontwikkelingen en 
dat voldoet aan de milieueisen. 

Door een efficiënte inzet van middelen 
in samenwerking met omliggende 
gemeenten en Hoogheemraadschap 
Rijnland. 

Voorlopig geen experimenten met 
nieuwe en kostbare vormen van 
hemelwaterafvoer. 

 

4. Voorzieningen 

Het college draagt zorg voor voorzieningen die passen bij de Heemsteedse samenleving, binnen gestelde financiële kaders en de door de gemeente 

geformuleerde maatschappelijke doelstellingen. 

Onderwerp Doelstelling Middel Toelichting en/of opmerkingen 

Algemeen In brede zin zijn de voorzieningen 
kostenefficiënt ingericht en op maat 
gericht. 

Het college zal de verschillende 
voorzieningen in kaart brengen en 
komen tot een eenduidige 
subsidiesystematiek die helder en 
transparant is. Doel en doelstelling zijn 
duidelijk omschreven. 

De mogelijkheid tot clustering van 
voorzieningen wordt nadrukkelijk 
meegenomen. 

   Waar mogelijk worden hogere bijdragen 
gevraagd van de gebruikers. 

   Waar mogelijk zullen 
private/commerciële partijen betrokken 
worden. 

Zwembad Het college is van mening dat het 
zwembad behoort tot de 
basisvoorzieningen van Heemstede. 

Het college zal een plan maken om deze 
voorziening te behouden. 

Waar mogelijk zullen 
private/commerciële partijen betrokken 
worden. 

Bibliotheek Het college is van mening dat een Planvorming rond nieuwe bibliotheek Bibliotheek als een ontmoetingsfunctie 
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bibliotheek behoort tot de 
basisvoorzieningen van Heemstede. 

vormen zijn in volle gang. (studieruimte, ruimte voor ZZP-ers en de 
mogelijkheid elkaar te ontmoeten). 

   Waar mogelijk zullen 
private/commerciële partijen betrokken 
worden. 

   Het college heeft de voorkeur voor een 
bibliotheek aan of nabij de Binnenweg. 

Cultuur Het college acht culturele voorzieningen 
van belang voor de Heemsteedse 
samenleving. 

Het college zal in overleg met de diverse 
culturele voorzieningen komen tot een 
eenduidige subsidiesystematiek.  

Waar mogelijk worden hogere bijdragen 
gevraagd van de gebruikers. 

Sport Het college vindt de voorzieningen op 
het gebied van sport belangrijk. 

Het college zal in overleg met de 
sportverenigingen komen tot een 
andere onderhouds- en 
investeringssystematiek, waarbij de 
inzet van de gebruikers meer op de 
voorgrond staat. 

Waar mogelijk worden hogere bijdragen 
gevraagd van de gebruikers. 

Onderwijs Het college is van mening dat onze 
Heemsteedse kinderen recht hebben op 
goed onderwijs, op redelijke afstand van 
huis en waar recht wordt gedaan aan de 
schoolkeuze van het kind en ouders. 

Het college zal zich sterk maken bij de 
middelbare scholen, om te komen tot 
een ander plaatsingssysteem voor 
nieuwe brugklassers. 

 

 

5. Werk en inkomen 

De gemeente zorgt voor haar inwoners die in een kwetsbare positie verkeren. Uitgangspunt is de verantwoordelijkheid van het individu met als doel 

zelfstandige participatie in de samenleving. 

Onderwerp Doelstelling Middel Toelichting en/of opmerkingen 

Werk & economie Bevordering lokale werkgelegenheid.  De gemeente zet zich in voor een 
gunstig economisch klimaat waarbij 
regelgeving wordt vereenvoudigd waar 
mogelijk. 

Breed economisch overleg en aandacht 
voor ZZP’ers. 

  Het college acht onze winkelstraten van 
groot belang voor onze lokale economie.  

Voorstellen m.b.t. de Binnenweg en 
Raadhuisstraat worden nader toegelicht 
onder punt 8. Ruimtelijke ordening. 
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Werkloosheid Het college stelt zichzelf ten doel zoveel 
mogelijk uitkeringsgerechtigden weer 
toe te geleiden naar werk. 

Inwoners in deze positie worden 
gestimuleerd zoveel mogelijk deel te 
nemen aan het maatschappelijk leven. 

Vrijwilligerswerk wordt gepromoot, 
doch niet verplicht. 

Minimabeleid   Inzet van een stimulerend 
minimabeleid: het bedrag wordt 
verhoogd in overleg met onze partners 
in de IASZ. 

   Om de armoedeval zo klein mogelijk te 
maken sluit het minimabeleid aan bij de 
maximale wettelijk mogelijke 
inkomensgrens. 

Participatiewet  Goede implementatie van de 
Participatiewet is van belang. 

Paswerk wordt betrokken bij de 
uitvoering. 

 

6. Maatschappelijke zorg 

De gemeente ondersteunt inwoners die niet op eigen kracht maatschappelijk kunnen participeren op een integrale, effectieve en efficiënte wijze. 

Onderwerp Doelstelling Middel Toelichting en/of opmerkingen 

WMO Het college stelt zich ten doel een 
laagdrempelige ondersteuning te bieden 
met de zorgbehoefte van onze inwoners 
als uitgangspunt. Eigen kracht en het 
vergroten van de zelfredzaamheid staan 
voorop. 

Inzet van algemene middelen; zijn deze 
niet toereikend dan wordt gekeken naar 
voorzieningen op maat. 

 

  PGB-budgetten blijven beschikbaar 
binnen de wettelijke kaders. 

 

  De rijksbudgetten zijn taakstellend. Extra middelen voor noodzakelijke 
voorzieningen kunnen beschikbaar 
komen uit verhoging van de OZB, 
wanneer het rijksbudget niet toereikend 
blijkt. 

 Het college stelt zich ten doel subsidies 
helder en transparant in te zetten, 
waarbij resultaat en doelstelling 

Subsidies zullen meer dan tot nu toe 
gericht zijn op activiteiten die 
voorkomen dat een beroep moet 
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duidelijk zijn. worden gedaan op individuele 
voorzieningen. 

 Het college draagt zorg voor een 
implementatietraject waarbij per 1 
januari 2015 de nieuwe WMO op een 
voor onze inwoners noodzakelijk wijze 
kan worden uitgevoerd. 

Dit traject is gestart en wordt 
gecontinueerd. 

  

Jeugdwet De gemeente ondersteunt jeugdigen en 
hun opvoeders die problemen 
ondervinden bij het opgroeien op een 
integrale, efficiënte en effectieve wijze. 

Door in te zetten op een laagdrempelige 
ondersteuning waarbij de zorgbehoefte 
van de burger als vertrekpunt dient. 

Vergroten van eigen kracht en 
zelfredzaamheid. 

  Algemene voorzieningen worden in 
beginsel ingezet. Wanneer deze niet 
toereikend zijn, wordt gekeken naar 
voorzieningen op maat. 

 

  

7. Groen en openbare ruimte 

Het college wil het groene karakter van Heemstede behouden en draagt zorg voor een openbare ruimte die bijdraagt aan het veilig en goede 

woonklimaat van Heemstede. 

Onderwerp Doelstelling Middel Toelichting en/of opmerkingen 

Groen Het college stelt zich ten doel een goed 
onderhoudsniveau te waarborgen van 
het openbare groen. 

Wanneer de financiële ruimte het toe 
laat, wordt het groenonderhoud 
structureel naar een hoger niveau 
gebracht. 

 

  Het college stimuleert en faciliteert 
adoptie van groenonderhoud door 
buurtbewoners. 

 

  Dode of zieke bomen in de openbare 
ruimte worden vervangen. 

 

 Het college is van mening dat 
beeldbepalende bomen en ander 
beeldbepalend groen behouden moet 
blijven. 

De kapvergunning zal worden 
toegespitst op de bomen en 
houtopstanden zoals vermeld op de 
bomenlijst. 
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Wandelbos Groenendaal Het college zet zich in voor een goed 
onderhoud van het Wandelbos 
Groenendaal. 

In een nieuw op te stellen beheerplan 
zal bijzondere aandacht worden besteed 
aan het behoud van de bomenlanen in 
het bos. 

 

Algemene begraafplaats Het college stelt zich ten doel de 
begraafplaats ook in de toekomst 
aantrekkelijk en financieel solide te 
houden. 

Er zal een onderzoek komen naar 
nieuwe vormen van begraven om 
zodoende ongebruikte terreinen te 
ontwikkelen. 

Denk aan de uitbreiding van de 
urnenwand en bovengronds begraven. 

Kinderboerderij Het college hecht grote waarde aan het 
voorbestaan van de kinderboerderij. 

  

Manpadslaan Het college zal zich inzetten om het 
Manpadslaangebied in te richten als 
openbaar toegankelijk natuurgebied. 

Het college acht beperkte bebouwing 
een optie om de gronden in beheer te 
krijgen. 

 

Spoorwegovergang naar 
natuurgebieden 

Het college vindt het van belang dat de 
natuurgebieden achter de spoorbaan 
makkelijk en veilig bereikbaar zijn voor 
fietsers en voetgangers. 

Het college zet zich in voor een veilige 
oversteek van het spoor voor fietsers en 
voetgangers bij Leyduin. 

Zie ook punt 3., onderdeel van het 
regionale fietsplan. 

 

8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 

Het college zet zich in het dorpse karakter van Heemstede te behouden en te versterken waar mogelijk. 

Onderwerp Doelstelling Middel Toelichting en/of opmerkingen 

Bestemmingsplannen Het college zet zich in voor het behoud 
van het dorpse karakter. 

Het college stelt zich uiterst 
terughoudend op met betrekking tot de 
invulling en aanpassing van 
bestemmingsplannen. 

Onze inwoners en/of direct betrokkenen 
zullen voorafgaand aan de 
besluitvorming worden betrokken. 
Nieuwe vormen van burgerparticipatie 
zoals vermeld bij 1. zullen hiertoe 
worden aangewend. 

  Het college zal aanvragen volgens de 
wettelijke verplichtingen behandelen en 
voorleggen aan de raad. 

Aan de vestiging van een groot 
winkelbedrijf achter de Eikenlaan wordt 
door het college geen medewerking 
verleend, wegens het ontbreken van 
voldoende draagvlak. Het college zal de 
raad ook dienovereenkomstig adviseren.  
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  Het college zal hoog en/of massale 
bebouwing niet in nieuwe plannen 
opnemen. 

 

  Nieuw- en of vervangende bouw dient 
qua stijl en maatvoering te passen bij de 
in de omgeving aanwezige bebouwing.  

 

Binnenweg en Raadhuisstraat Het college zet zich in voor een 
florerende Binnenweg en Raadhuisstraat 
in samenspraak met ondernemers, 
omwonenden en andere 
belanghebbenden. 

Het college zal samen met de winkeliers 
en omwonenden samenwerken om te 
komen tot een up to date visie over de 
huidige staat en toekomst van een vitale 
en aantrekkelijke winkelstraat en 
woonomgeving. 

 

 Het college zet zich in om langdurige 
leegstand in de winkelstraten te 
voorkomen en tijdelijke bezetting te 
faciliteren. 

Het college stelt zich flexibel op ten 
aanzien van het tijdelijk herbestemmen 
van leegstaande bedrijven en 
winkelpanden. 

Pop-up stores, tijdelijke atelierruimte, 
ruimte voor zzp-ers. 

Algemeen Het college wil de doorstroming in de 
woningmarkt, waar mogelijk, 
bevorderen. 

Het college zet bij nieuwe plannen 
zoveel mogelijk in op woningbouw voor 
het middensegment (naar Heemsteedse 
maatstaven) en seniorenwoningen. 

Het quotum voor sociale woningbouw 
wordt niet langer opgenomen. 

Haven Het college ziet het ontwikkelen van de 
haven als een kans voor de lokale 
economie, recreatie en toerisme. 

 Waar mogelijk zullen 
private/commerciële partijen betrokken 
worden. 

 

9. Duurzaamheid en reiniging 

De gemeente zet zich in voor een duurzame leefomgeving. 

Onderwerp Doelstelling Middel Toelichting en/of opmerkingen 

Een duurzame gemeente De gemeente wil een duurzame 
gemeente zijn en draagt zorgt voor het 
milieu. 

Het college zal zich inzetten voor 
milieuvriendelijkere onkruidbestrijding . 

 

  Het college zal onderzoeken waar de 
inzet van zonne-energie kan worden 
toegepast op gemeentelijke gebouwen. 
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  Het college zal een duurzaam 
inkoopbeleid nastreven. 

 

  Het college zal zich doelstellingen 
opleggen ten aanzien van 
energiebesparing. 

 

  Het college zal bij vernieuwing van het 
gemeentelijk wagenpark kiezen voor de 
transitie naar gas en/of elektrisch rijden. 

 

  Het college zal onderzoeken wat de 
verdere mogelijkheden zijn op het 
gebied van duurzaamheid en houdt de 
ontwikkelingen in het oog. 

 

Een duurzame Heemstedenaar Het college wil onze inwoners adviseren, 
informeren en stimuleren op het gebied 
van duurzaamheid.  

De gemeente adviseert en informeert 
onze inwoners op het gebied van 
toepassingsmogelijkheden van 
duurzaamheid. 

Aanleg van een informatieve database 
voor inwoners. 

   Een mogelijkheid wordt uitgewerkt om 
eens per jaar een bijlage te maken bij de 
Heemsteder (de Groene Heemsteder), 
met allerlei mogelijkheden die onze 
inwoners aan kunnen grijpen om hun 
leefomgeving te verduurzamen. Dit kan 
in samenwerking met commerciële 
aanbieders (adverteerders). De 
haalbaarheid van bovenstaande zal 
moeten worden getoetst. 

   Scholen zullen worden betrokken. 

   Er zullen geen subsidies beschikbaar 
worden gesteld uit eigen middelen. 

  Het college zal onze inwoners blijvend 
stimuleren afval gescheiden aan te 
bieden.  
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10. Financiën en dekkingsmiddelen 

Het college zet zich in voor een financieel stabiele en gezonde gemeente. 

Onderwerp Doelstelling Middel Toelichting en/of opmerkingen 

Begroting Het college zet zich in voor een reëel 
sluitende meerjarenbegroting. 

Het college zal bezuinigingsvoorstellen 
doen bij een niet sluitende begroting. 

In beginsel geen OZB verhoging, 
behoudens het toepassen van de 
inflatiecorrectie. 

   Uitgangspunt is dat leges 
kostendekkend zijn. 

   Uitgangspunt is dat budgetten 
taakstellend zijn. 

  Wanneer de financiële ruimte het 
toelaat zal eerst geïnvesteerd worden in 
de infrastructuur en groenonderhoud. 
Daarna vindt een heroverweging plaats 
van eerder doorgevoerde bezuinigingen. 

 

Naar onze inwoners toe Het college wil de inzichtelijkheid van de 
begroting en jaarrekening verbeteren. 

De gemeente zal de begroting en 
jaarrekening in een nieuwe, digitale 
wijze vormgeven. 
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Portefeuilleverdeling 

mw. drs. M.J.C. (Marianne) Heeremans 

 
Burgemeester 

dhr. R.M.F. (Remco) Ates 
 
Wethouder HBB, locoburgemeester  

dhr. drs. P.H. (Pieter) van de Stadt 
 
Wethouder VVD 

mw. mr. C.D.M. (Christa) Kuiper-
Kuijpers  
Wethouder CDA  

Algemene bestuurszaken en 
beleidscoördinatie (MID) 

Ruimtelijke ordening (RUI) Financiën (MID) Maatschappelijke zorg (SAM) 

Automatisering (MID) Volkshuisvesting (RUI) Deelnemingen (MID) Werk en inkomen (SAM) 

Economische zaken en toerisme 
(MID) 

Onderwijs (SAM) Coordinatie investeringsbudget 
stedelijke vernieuwing (RUI) 

Paswerk (WSW) (SAM) 

Facilitaire zaken (MID) Sport (SAM) Riolering en verkeer (infrastructuur) 
(RUI) 

Volksgezondheid (SAM) 

Internationale contacten Recreatie (SAM) Groen (RUI) Jeugd (SAM) 

Openbare orde en veiligheid (MID) Reiniging (RUI)  Cultuur (SAM) 

Personeelszaken en organisatie 
(MID) 

Duurzaamheid (RUI)   

Publiekszaken en communicatie 
(MID) 

   

Regionale samenwerking (MID)    

    

Naar programmaonderdelen: 

1. Bestuur en dienstverlening 4. Voorzieningen (sport, onderwijs 
en recreatie) 

3. Verkeer, vervoer en waterstaat 
(infrastructuur) 

4. Voorzieningen (cultuur) 

2. Veiligheid 8. Ruimtelijke ordening en 
Volkshuisvesting 

7. Groen en openbare ruimte 5. Werk en inkomen 

 9. Duurzaamheid en reiniging 10. Financiën  6. Maatschappelijke zorg 

 

 


