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ONDERWERP 
Beantwoording technische vragen programmabegroting 2018 
 
SAMENVATTING 
Jaarlijks wordt de raad in de gelegenheid gesteld om, voorafgaand aan de begrotingsraad, 
technische vragen te stellen. In de bijlage vindt u de vragen met de bijbehorende 
antwoorden.  
 
JURIDISCH EN BELEIDSKADER 
N.v.t. 
 
BESLUIT B&W 
1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen over de 

programmabegroting 2018; 
2. Dit collegebesluit ter informatie te versturen aan de leden van de raad. 
 
AANLEIDING 
Als voorbereiding op de begrotingsbehandeling door de raad op 2 en 3 november worden de 
raadsfracties in de gelegenheid gesteld om schriftelijke (technische) vragen over de 
totstandkoming van de programmabegroting 2018 te stellen. Hiervan is gebruik gemaakt 
door de fracties PvdA, CDA, HBB, GroenLinks en D66.  
 
MOTIVERING 
N.v.t. 
 
FINANCIËN 
N.v.t. 
 
PLANNING/UITVOERING 
N.v.t. 
 
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE 
N.v.t. 
 
DUURZAAMHEID 
N.v.t. 
 
 
 
 
 
 
BIJLAGEN 
  Beantwoording technische vragen programmabegroting 2018. 
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Beantwoording vragen raadsfracties begroting 2018 
 

Vragen CDA 
 
Inleiding begroting 
Pagina 19 
Vraag: 
Graag een nadere toelichting m.b.t. het onderscheid tussen de algemene overheadkosten en de 
overheadkosten van het primaire proces.  
Antwoord: 
In de BBV–wetgeving (Besluit Begroting en Verantwoording) is de (algemene) overhead in artikel 1 
gedefinieerd als: “alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers 
in het primaire proces”. Concreet voor Heemstede betekent dit dat onder “algemene overhead” de 
volgende kosten vallen: afdelingskosten ondersteunende afdelingen (P&O, financiën, informatisering, 
automatisering, juridische zaken (deels), facilitair), kosten directie, salarislasten hiërarchisch 
leidinggevenden primair proces (leidinggevenden bouwkunde, burgerzaken, Voorbereiding Openbare 
Ruimte, Uitvoering Openbare Ruimte, Bouw en Woningtoezicht, Ruimtelijk Beleid, IASZ en Welzijn), 
bijdrage aan Inkoopbureau St. Rijk, huisvestingskosten (exploitatiekosten Raadhuisplein en 
Gemeentewerf), ICT (infrastructuur, hard- en software, telefonie), archief, reprografie, catering, 
bedrijfsgeneeskundige zorg, werving en selectie, postverwerking ed. 
Onder overheadkosten van het primair proces vallen de salarislasten van medewerkers -niet zijnde de 
hiërarchisch leidinggevenden- in het primair proces (medewerkers bouwkunde, burgerzaken, 
Voorbereiding Openbare Ruimte, Uitvoering Openbare Ruimte, Bouw en Woningtoezicht, Ruimtelijk 
Beleid, IASZ en Welzijn) en de kosten van GBKZ. 
 
Pagina 21 
Vraag: 
De “vakcommissie” wordt geïnformeerd over het besluit over de door de raad geautoriseerde 
kredieten. Wat is de taak van deze “vakcommissie” en hoe is deze commissie samengesteld?  
Antwoord: 
Met de “vakcommissie” wordt bedoeld de raadscommissies Samenleving, Middelen en Ruimte.  
 
Programma 1; Veiligheid 
Pagina 44 
Vraag: 
Hoe gaan we dit meten; Vanwaar de verdubbeling van het aantal in 2018 verwachte verwijzingen naar 
Bureau Halt t.o.v. 2017? 
Antwoord: 
De cijfers zijn afkomstig uit ‘Waar staat je gemeente’. Zij maken een prognose voor de komende 
periode op basis van beschikbare gegevens uit centrale bronnen. De prognose is gemaakt op basis 
van de trendontwikkeling. 
Halt meldt ons tussendoor en aan het einde van het jaar het totaal aantal verwijzingen. 
De stijging van het aantal Haltverwijzingen is het afgelopen jaar veroorzaakt doordat minderjarigen 
door politie en handhaving zijn betrapt op het gebruik van valse identiteitsbewijzen in de horeca en op 
festivals. 
 
Programma 2; Verkeer, vervoer en waterstaat  
Pagina 22 
Vraag: 
Hoe realistisch is de nieuwe fietsroute Haarlemmermeer-Zandvoort, mede gegeven de noodzakelijke 
oversteek over de Leidsevaart en over (onder) de spoorlijn Heemstede-Leiden 
Antwoord: 
Het beroep tegen de milieuvergunning is gegrond verklaard. Het fietspad is voorlopig gestrand op de 
aanwezigheid van een beschermde diersoort bij de Oase. Een andere variant wordt nog onderzocht. 
Vanuit het mobiliteitsfonds is geen geldbedrag gereserveerd voor 2018. 
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Pagina 52 
Vraag: 
Hoe gaan we dit meten; Op grond waarvan wordt verwacht dat het aantal ziekenhuisopnames n.a.v. 
een verkeersongeval in 2018 zal verdubbelen t.o.v. het aantal in 2017. 
Antwoord: 
Er is geen sprake van een verdubbeling in 2018 ten opzichte van 2017. Dit betreft een verplicht 
voorgeschreven tabel (gepubliceerd op de site “waarstaatjegemeente.nl”) waarbij landelijke 
indicatoren opgenomen worden op basis van externe gegevensbronnen zoals die van het CBS. De 
gemeente is verplicht deze indicatoren exact over te nemen. De indicatoren betreffen nog de jaren 
2014 en 2015 en hebben geen voorspellende waarde zodat op basis van de tabel geen conclusie voor 
2018 getrokken kan worden. Over de jaren na 2015 waren bij de opmaak van de begroting 2018 nog 
geen indicatoren bekend. Daarom dient de laatst bekende waarde, in dit geval die van 2015, ingevuld 
te worden bij de begroting 2018 van Heemstede. In de tabel is aangegeven dat de indicator betrekking 
heeft op 2015. 
 
Programma 3; Economie 
Pagina 59 
Vraag: 
Wat wordt precies de rol van de gemeente m.b.t. villagemarketing? 
Antwoord: 
De rol van de gemeente wordt de facilitator. Het traject naar villagemarketing zal met alle 
belanghebbenden en de juiste expertise worden ingezet. Overeenkomstig het Uitvoeringsprogramma 
winkelvisie, door de raad vastgesteld in mei 2017, wordt een voorstel voor dit traject nog aan de 
commissie Ruimte voorgelegd. 
 
Programma 4; Onderwijs 
Pagina 63 
Vraag: 
Hoe gaan we dit meten; Op grond waarvan wordt verwacht dat het “relatief schoolverzuim” in 2018 zal 
halveren t.o.v. het relatief schoolverzuim in 2017. 
Antwoord: 
Deze gegevens betreffen de voor ons verplichte (wijze van) vermelding uit waarstaatjegemeente.nl. 
De systematiek van deze informatie is de volgende: in de kolom onder 2018 staat het in 2016 
gerealiseerde aantal, onder 2017 staat het in 2014 gerealiseerde aantal. De daling die het schema 
daarmee laat zien, is de gerealiseerde daling in de periode 2014 t/m 2016 (van 33 per 1.000 
leerlingen in 2014 naar 14,53 per 1.000 leerlingen in 2016).  
 
Paragrafen 
Pagina 138 
Vraag: 
Beoordeling van de uitkomsten van de kengetallen m.b.t. de woonlasten; Is de korting op de 
algemene uitkering primair gebaseerd op de totale OZB-opbrengst in Heemstede (in absolute zin) of 
op de gemiddelde WOZ-waarde van de woningen in Heemstede?  
Antwoord: 
De algemene uitkering uit het gemeentefonds van een gemeente wordt gecorrigeerd met de OZB 
belastingcapaciteit van een gemeente. Het idee daarachter is: hoe meer geld een gemeente aan 
onroerende zaakbelastingen kan binnenhalen, des te minder geld uit de algemene uitkering nodig is. 
Deze aftrek van de belastingcapaciteit wordt bepaald door de WOZ-waarde van een gemeente en een 
bij de meicirculaire landelijk vastgesteld rekentarief.  
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Vragen PvdA 
 
Inleiding begroting 
pag. 10/159 
Vraag: 
Wordt de verhoogde bijdrage van € 15.000 aan de Stichting Rijk in 2018 terugverdiend? 
Kan het college sowieso inzage geven in de inverdieneffecten van deze samenwerking over de 
periode 2015 – 2017? Niet alleen in euro’s, maar ook in de mate waarin feitelijk duurzamer is gekocht 
(incl. realisatie van social return). 
Antwoord: 
Stichting Rijk heeft er voor gezorgd dat het inkoopproces verder geprofessionaliseerd is en heeft tot 
taak voordelen te creëren op financieel, kwalitatief en procesmatig gebied door het faciliteren van een 
regionaal inkoopbureau voor de 18 deelnemende gemeenten. 
 
Het benoemen van inverdieneffecten van deze inkoopsamenwerking is niet met 1 druk op de knop te 
leveren. Daarnaast zijn er voordelen op kwalitatief en procesmatig gebied die niet direct in geld zijn uit 
te drukken (bijvoorbeeld het voorkomen van juridische procedures).  
 
Globaal worden besparingen behaald door: 

1) gezamenlijke inkooptrajecten waardoor een groter volume in de markt wordt gezet en kosten 
voor begeleiding van de aanbesteding worden gedeeld; 

2) minder externe begeleiding voor inkooptrajecten/aanbestedingsprocedures; 
3) vraagbaakfunctie voor inkooptrajecten die door eigen medewerkers worden gedaan. 

 
Daarnaast kunnen marktomstandigheden (bijv. crisis waardoor bedrijven graag opdrachten binnen 
halen) van invloed zijn op de besparingsmogelijkheden. 
 
Hierna worden enkele voorbeelden van inkooptrajecten benoemd waarbij duurzaamheid / sociaal 
return een rol spelen. Een deel van het groenonderhoud en het intensief maaien is bij Paswerk 
ondergebracht. Hier is sprake van social return voor de gemeente omdat mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt op deze manier aan het werk kunnen. Bij het vervangen van de openbare verlichting 
wordt led verlichting toegepast en bij de beschoeiing Van Merlenvaart en Ringvaart zijn kunststof 
beschoeiingen toegepast waardoor de levensduur van de kadeconstructie aanzienlijk langer is dan bij 
het toepassen van hout. Voorts rijden de voertuigen voor het Wmo-vervoer en leerlingenvervoer op 
groen gas en/of elektriciteit. 
 
Vraag: 
“Abusievelijk is in de begroting 2017 een te hoge bijdrage geraamd van IASZ deelnemers”. Dit leidt tot 
een fors structureel nadeel van € 72.000. Hoe heeft dit kunnen ontstaan en hoe voorkomt het college 
in de toekomst dit soort rekenfouten? 
Antwoord: 
Het gaat hier om een jaarlijkse, technische doorberekening aan de IASZ waarbij door een 
interpretatiefout in de wijze van doorberekening een te hoge dekking is opgenomen. In de Najaarsnota 
2017 (bladzijde 10) is hierop ingegaan.  
 
pag. 11/49 
Vraag: 
Heeft de wethouder naar aanleiding van non response op de brief aan Bloemendaal om mee te 
betalen aan het fietsparkeren rondom het station navraag gedaan naar het hoe en waarom en welke 
reactie heeft het college daarop gegeven? 
Antwoord:  
De wethouder verkeer uit Bloemendaal heeft aan wethouder Hooij onlangs gemeld waarom - de raad 
van - Bloemendaal niet akkoord gaat met de bijdrage. Deze redenen zijn: a) elke gemeente houdt de 
eigen infrastructuur op orde ongeacht hoeveel inwoners van andere gemeente daar gebruik van 
maken (35% van treinreizigers komt uit Aerdenhout); b) evaluatie van de proef, die twee jaar zou 
duren, heeft plaatsgevonden en de uitkomst is dat de proef is afgerond en geslaagd; Bloemendaal 
vindt dat het evaluatieresultaat niet tijdig is gecommuniceerd en dat het positieve resultaat geen reden 
meer is te blijven betalen. De reactie van het college hierop is dat zij zowel mondeling als per brief, 
telefonisch en per e-mail hebben laten weten dat het gaat om station Heemstede-Aerdenhout en 
daarmee sprake is van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zie vrijdagbericht van 30 juni 2017 
(brief van 27 juni 2017 van het college van Heemstede aan het college van Bloemendaal). Het college 
weerspreekt de opmerking van Bloemendaal dat het evaluatierapport niet tijdig is verstuurd. 
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pag. 13 
Vraag: 
In de grafieken wordt een overzicht gegeven van het percentage Lasten en Baten. Bij de baten 
bestaat ruim een kwart uit lokale heffingen en 51% aan Algemene uitkering. Is dit beeld hetzelfde bij 
gemeenten van eenzelfde omvang als de gemeente Heemstede? Zo neen, wat is hierop uw 
toelichting? 
Antwoord:  
De hoogte van de genoemde percentages wordt mede bepaald door het begrotingstotaal. Ondanks 
dat gemeenten eenzelfde omvang hebben als de gemeente Heemstede kan het begrotingstotaal 
substantieel verschillen. Met name het wel of niet hebben van een grondbedrijf (Heemstede is één 
van de weinige gemeenten die geen grondbedrijf heeft) heeft substantieel invloed op het 
begrotingstotaal en daarmee op de uitkomst van de percentages. Een vergelijking met andere 
gemeenten levert o.i. beperkte informatie op. Statistieken hieromtrent zijn binnen de organisatie niet 
beschikbaar. Indien u –naar aanleiding van dit antwoord- het alsnog wenselijk vindt dat wij een 
dergelijke vergelijking met andere gemeenten voor u opstellen, zijn wij uiteraard hiertoe bereid. 
 
pag. 16 
Vraag: 
Om precieze redenen komt het college tot een percentage van 40% als minimale omvang van de 
reserve Sociaal Domein? Waarom niet 35%? Temeer de reserve nu 5.7 mln is, ruim boven de 
aangehaalde 5 mln. Welke normatiek ligt daaraan grondslag?  
Antwoord:  
Er is geen normatiek vastgesteld door het Rijk voor de bepaling van de hoogte van een reserve 
Sociaal Domein. 
 
De genoemde hoogte van de reserve (en de daarbij behorende minimale omvang) is een afgeleide 
van een realistische inschatting van de ontwikkeling van de dalende inkomsten en de stijgende 
uitgaven in het sociaal domein in Heemstede én van de risico’s die verbonden zijn aan de uitvoering 
van de al gedecentraliseerde taken en de op korte termijn nog te decentraliseren omvangrijke taken 
Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Ook is de hoogte van de reserve afgezet tegen die 
in andere gemeenten.  
 
Ter verduidelijking: per 2017 zien we de (kosten voor de) ondersteuning in vergelijking tot de 
voorgaande jaren aanzienlijk toenemen. Dit geldt zowel voor Wmo-ondersteuning als voor 
ondersteuning op grond van de Jeugdwet. Dit is het gevolg van stijgende aantallen én een toename in 
de complexiteit van problematiek. De verwachting is dat deze toename in 2018 verder doorzet. 
 
Op jaarbasis is vooral op het vlak van Jeugdhulp een blijvend groot risico in de raming aanwezig 
(reële kans op aanzienlijke schommelingen). Dit heeft onder andere te maken met het gegeven dat in 
meer dan de helft van de ondersteuning de toegang niet via de gemeente loopt en met het feit dat 
ondersteuning in individuele gevallen aanzienlijke kosten met zich mee kan brengen (in geval van 
verblijf in een instelling oplopend tot circa € 150.000 per jeugdige per jaar).  
 
De nieuwe taken Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang worden naar verwachting per 2020 
een lokale verantwoordelijkheid. De omvang van deze taken is inhoudelijk en financieel vergelijkbaar 
met de per 2015 gedecentraliseerde taken op het vlak van de Wmo respectievelijk de Jeugdwet. De 
uitvoering van deze taken brengt grote risico’s met zich mee gelet op de aard van ondersteuning 
(inclusief huisvestingscomponent), de toenemende zwaarte van de zorgvraag, de veranderingen 
binnen de GGZ (extramuralisering) en de beperkte doorstroming naar zelfstandig wonen. 
 
Verder zijn de komende jaren middelen vereist om de ingezette transformatie in het sociaal domein 
intern (toegang) en extern door te ontwikkelen. 
 
Terzijde merken we op dat in veel gemeenten de tekorten binnen sociaal domein inmiddels zodanig 
zijn dat de reserve wordt ingezet. 
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pag. 17 
Vraag: 
Waarom wordt voorgesteld het vastgestelde rente percentage van 2,5% uit het GRP neerwaarts bij te 
stellen tot 1,5%? Welke nieuwe (financiële) rentefeiten sinds GRP geven daartoe aanleiding, of dient 
dit vooral het (politieke) doel de stijging van de rioollasten te verzachten? 
Antwoord: 
Zoals aangegeven op blz 17 en 19 van de Programmabegroting 2018 is elke gemeente -conform de 
BBV-wetgeving (Besluit Begroting en Verantwoording)- met ingang van 2018 verplicht aan 
gemeentelijke investeringen één rentepercentage toe te rekenen. Alleen indien sprake is van 
projectfinanciering mag hiervan worden afgeweken. In Heemstede is dit niet het geval. Op basis van 
fiscale wetgeving mag bij -in dit geval- rioolinvesteringen hiervan worden afgeweken en mag een 
afwijkend percentage worden toegerekend. Dit dient dan door de gemeente te worden onderbouwd. 
Het college is van mening dat -aangezien er voor rioolinvesteringen geen projectfinanciering wordt 
toegepast- het niet wenselijk is een afwijkend (hoger) rentepercentage toe te rekenen en in rekening 
te brengen bij de burger. Het door Heemstede vastgestelde rentepercentage voor 2018 bedraagt 
1,5%.  
Er is geen sprake van nieuwe (financiële) rentefeiten. Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021, 
vastgesteld in de raad van 29 juni 2017, is opgesteld op basis van het rentepercentage van 2,5%, 
conform het bestaande beleid van de raad. In de Programmabegroting 2018 vindt een integrale 
afweging van de hoogte van de woonlasten (riool, afval en ozb) plaats. Conform de kadernota 2018-
2021 (blz 16), eveneens behandeld in de raad van 29 juni 2017, is reeds door het college het 
voornemen aangekondigd om het rentepercentage aan rioolinvesteringen bij de Programmabegroting 
2018 van 2,5% naar 1,5% te verlagen. 
 
Vraag: 
Waarom is gekozen het nadeel op de afvalexploitatie te verdisconteren in een gedoseerde verhoging 
van de afvalstoffenheffing en niet tot het nemen van maatregelen om deze exploitatie efficiënter in te 
richten? 
Antwoord: 
De afvalexploitatie is al efficiënt ingericht en uiteraard heeft dit onze permanente aandacht.   
 
pag. 21 
Vraag: 
Met de vaststelling van de begroting worden ook de investeringen 2018 geautoriseerd, maar daarmee 
heeft de Raad toch nog geen goedkeuring gegeven voor het doen van deze investeringen? Dat beslist 
de Raad toch op het onderhavige voorstel?  
Antwoord: 
Conform de Financiële Verordening 2017 van de gemeente Heemstede, vastgesteld in de raad van 21 
december 2016, autoriseert de raad in de begrotingsraad de (nieuwe) investeringen 2018. Het college 
stelt deze beschikbaar en de raad wordt via een C-stuk geïnformeerd. 
 
pag. 22 
Vraag: 
Ondanks eerdere vragen wordt hier wederom een investering opgevoerd om de rustieke bomenrij aan 
de Asterkade te vervangen. Gelet op te verwachten bedenkingen van bewoners, kan het college bij de 
beantwoording van de schriftelijke begrotingsvragen documenten meesturen waaruit de urgentie van 
deze vervanging feitelijk, op basis van onderzoek, blijkt? Bovendien, is het college bereid om een 
second opinion op de gezondheidstoestand van de alle bomen te vragen in overleg met de bewoners? 
Wanneer gaat het college trouwens communiceren met bewoners?  
Antwoord:  
Bij de behandeling van de begroting 2015 is deze vraag ook gesteld. Toen is aangegeven dat we al 
enkele jaren zien dat de bomen steeds slechter worden, wat te merken is aan het vele dode hout, het 
scheefzakken en de uitval van enkele bomen. De teruglopende gezondheid is en blijft een feit, maar 
de discussie over de manier waarop vervanging kan plaatsvinden heeft nog niet met bewoners 
plaatsgevonden. Vanwege eerdere discussie met bewoners is het project doorgeschoven. In andere 
projecten heeft een uitleg ter plaatse als onderdeel van de inspraak goed gewerkt. Dat zal ook hier 
worden gedaan. Indien nodig kan externe deskundigheid worden ingeroepen (second opinion). Het 
blijft zeker mogelijk om enkelvoudig te vervangen, zodat goede exemplaren kunnen blijven staan. De 
bewoners worden in 2018 geïnformeerd en krijgen inspraak in het proces en de soortkeuze. 
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Programma 0 
pag. 25 
Vraag: 
De raadswerkgroep participatie komt nog met een voorstel. Moeten wij de passage onder ‘Burgers 
betrekken bij besluitvorming’ begrijpen als de beleidsuitgangspunten die het college graag wil 
hanteren bij participatie? Zo ja, welke positieve en negatieve lessen heeft het college getrokken uit de 
meeste recente participatietrajecten? 
Antwoord:  
Ja dat klopt. Vooruitlopend op het advies van de raadswerkgroep is binnen de ambtelijke  
organisatie - op basis van een workshop - een aantal participatietrajecten geëvalueerd. Als belangrijk 
leerpunt kwam hieruit naar voren dat participatietrajecten projectmatig moeten worden aangepakt. Met 
veel aandacht voor de start van projecten (fuzzy-fase). Duidelijk moet zijn waar de participatie precies 
over gaat, wie belanghebbenden zijn, hoe de rolverdeling is tussen gemeente en belanghebbenden 
en hoe de beslisruimte verdeeld is. Cruciaal is dat de verwachtingen vooraf bij alle betrokkenen gelijk 
en helder zijn. Dit vraagt om continue aandacht. Het blijkt namelijk dat omstandigheden binnen een 
project kunnen wijzigen. Dit kan ook gevolgen hebben voor de wijze van participeren. Dat is niet erg, 
zolang alle betrokken hierin meegenomen worden. 
Het idee is om de aanbevelingen van de raadswerkgroep en de lessen uit het rapport van de 
rekenkamercommissie te combineren met de ambtelijke inzichten. En deze samen op te nemen in een 
praktische ‘toolkit’ waarmee op doordachte wijze participatietrajecten ingericht kunnen worden. Deze 
vormen dan de basis voor het nieuwe participatiebeleid. 
 
pag. 26 
Vraag: 
Niet alleen de praktijk van burger- en overheidsparticipatie biedt inzichten. Ook in de wetenschap is 
het een veel besproken en onderzocht onderwerp. Is het college bijv. bekend met de inzichten van 
prof.dr. M.W. van Buuren over Uitnodigend bestuur en op welke wijze worden dit soort inzichten 
geïncorporeerd? 
Antwoord:  
Wij waren niet op de hoogte van de inzichten van prof. Dr. M.W. van Buuren. Wij hebben deze 
interessante oratie bekeken en herkennen veel van zijn inzichten. Deze komen voor een belangrijk 
deel terug in de interne leergang ‘Open je Blik’ voor ambtenaren, die wordt gebruikt bij 
participatietrajecten en de basis vormt voor de participatievisie. Wij wisselen regelmatig participatie 
ervaringen uit met andere gemeentes en experts. Daarnaast worden wij regelmatig gevraagd om op 
verschillende bijeenkomsten presentaties te geven over onze ervaringen. Hierdoor blijven wij op de 
hoogte van wat er speelt en kunnen wij lessen, inzichten en actualiteiten vervolgens weer gebruiken 
als input voor het vernieuwen van onze participatie-aanpak.  
 
Vraag: 
“verkennen wij de mogelijkheden voor het … bezorgen van reisdocumenten”. Wat bedoelt het college 
hiermee? Het gebeurt al in diverse gemeenten. Betekent dit dat deze service in 2018 beschikbaar 
komt voor de inwoners van Heemstede? 
Antwoord:  
Wij overwegen een proef hiervoor te starten. Het voornemen is om deze service kostendekkend uit te 
voeren. De vraag is of er voldoende vraag/massa aanwezig is onder inwoners om extra te betalen 
voor het aan huis of op het werk bezorgen van reisdocumenten door daartoe bevoegde en 
gespecialiseerde externe partners (tussen €5 - €10 per document). In de gemeentemonitor 
Waarstaatjegemeente die binnenkort van start wordt hierover een vraag gesteld aan de respondenten 
(1.200 inwoners).  
 
pag. 27/104 
De implementatie van de omgevingswet is een majeure operatie. Welke kosten zijn gemoeid met het 
inregelen van het DSO? Hoe luidt sowieso de kostenraming voor de implementatie in den brede en 
waarom is deze niet in de meerjarenraming opgenomen? De risico inschatting op pag. 133 zegt ook 
niets hierover. 
Antwoord:  
De kostenraming van de implementatie omgevingswet is opgenomen in het Plan van aanpak, 
vastgesteld door de gemeenteraad op 29 juni 2017 (A-stuk).  
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Voor het DSO zijn de volgende acties van de gemeente noodzakelijk (samen met Bloemendaal)  
-De data over de fysieke leefomgeving op orde brengen.  
-De lokale voorzieningen en systemen op het digitale stelsel aansluiten.  
-De data aan het digitale stelsel voor de Omgevingswet aanleveren.  
 
Voor de precieze uitwerking van wat de gemeente moet doen vinden op dit moment Uitwerkingen 
Informatie Voorziening Omgevingswet plaats. Hierin worden de consequenties van en de eisen aan 
de informatievoorziening en de ICT voor het digitale stelsel uitgewerkt.  
 
Het bedrag dat met het aansluiten op het DSO gemoeid is zit vooral in de uren van de medewerkers 
voor het op orde brengen van de data. De aansluiting op het systeem zelf (programmatuur) is nu 
voorzien op € 78.000. Maar dat is een raming aan de hand van de (beperkte) informatie die we nu 
hebben. 
 
In de raad van juni 2017 is besloten een bestemmingsreserve “reserve implementatie omgevingswet” 
van € 250.000 in te stellen (programma 8 volkshuisvesting, subtaakveld 1825 
omgevingsvergunningen, pagina 109) voor de verwachte kosten overeenkomstig het door de raad 
vastgestelde Plan van Aanpak. Dekking van de implementatiekosten vindt plaats door een onttrekking 
aan deze bestemmingsreserve.  
 
Vraag: 
Het college geeft aan dat het waarborgen van de privacy bij gebruik van data hierbij 'een grote rol' 
speelt, maar welke maatregelen neemt het college nu feitelijk?  
Antwoord:  
Wij werken conform de richtlijnen van de “Baseline informatiebeveiliging gemeenten” (BIG) van de 
VNG. Met de BIG hebben gemeenten een goed basis-beveiligingsniveau. Hierdoor maakt de 
informatiebeveiliging (en aandacht voor privacy) een integraal onderdeel uit van de bedrijfsvoering. En 
wordt deze op 3 niveaus gemonitord: Mens (kennis, houding en gedrag van medewerkers), Techniek 
(IT landschap en fysieke werkomgeving) en Organisatie (leiderschap, processen en 
informatiestromen). Door een recent aangestelde ‘functionaris gegevensbescherming’ wordt specifiek 
invulling gegeven aan het privacy-gedeelte binnen de informatievoorziening (eis vanuit Europese 
privacy verordening). 
 
Vraag: 
Welke sets van open data is het college voornemens in 2018 op haar site te ontsluiten? 
Antwoord:  
In 2018 worden nieuwe open data sets beschikbaar gesteld over o.a. fietsknelpunten, speellocaties 
(huidige open data worden verrijkt met aanvullende data zoals foto’s van de speelplekken), 
monumenten (gemeentelijke, provinciale en rijksmonumenten) en honden-uitlaatgebieden.  
Ook leveren wij ‘sociale data’ voor de “Zuid-Kennemerland Woon Zorg Welzijn monitor” die als 
openbare informatie beschikbaar wordt gesteld via het portaal:  

 http://maps.objectvision.nl/zkl. 
 
Overigens staan wij altijd open voor verzoeken van derden en vanuit landelijke initiatieven om nieuwe 
open data beschikbaar te stellen mocht daar behoefte aan zijn.  
 
Nieuw dataportaal: 
Het Heemsteedse open data portaal is nu op de gemeentelijke website beschikbaar via: 

 https://www.heemstede.nl/over-heemstede/open-data/ 
 

In 2018 wordt het nieuwe “Heemstede open data & geo portaal” gelanceerd. Hierbinnen wordt op 
laagdrempelige, themagerichte wijze alle open data van de gemeente beschikbaar gesteld. Daarnaast 
publiceren wij hierbinnen verschillende kaarten op basis van open geo-data (bijvoorbeeld kaarten met 
beeldbepalende bomen in Heemstede, brengparkjes e.d.). De portals van de gemeente Zwolle dienen 
hierbij als inspiratie:  

 http://opendata-zwolle.opendata.arcgis.com 

 http://geoportaal.zwolle.nl/ 
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pag. 28/148 
Vraag: 
Kan Big Data (en het datagestuurd werken) een middel zijn om de uitvoering van het minimabeleid en 
met name het bereiken van de doelgroep te verbeteren? En zo ja, wil het college hier dan voorrang 
aan geven? 
Antwoord:  
Het is lastig om daar nu een antwoord op te geven, dat zou onderzocht moeten worden. Zoals gezegd 
zetten wij nu voorzichtig de eerste stappen op dit gebied, waarbij voor dit moment de nadruk ligt op 
het geschikt maken van onze data. Pas daarna willen wij ons richten op (big)data-analyse. Dat doen 
wij bij voorkeur samen met meer ervaren gemeenten. Een plan van aanpak hiervoor wordt begin 2018 
voorgelegd aan de raad. Een optie kan zijn om te inventariseren of in andere gemeenten ervaring met 
dit onderwerp is opgedaan en daar eventueel bij aan te haken.  
 
Vraag: 
Het college wil een aanpassing van de aansturing en beheersing van de samenwerking met 
Bloemendaal, waar schort het momenteel aan? Betreft dit louter de ambtelijke aansturing en 
beheersing, of ook de bestuurlijke kant ervan? En wanneer krijgt de Raad daarvoor een 
verbetervoorstel?  
Antwoord:  
Het betreft enkel en alleen de ambtelijke aansturing en beheersing.  
Waar het bij de beheersing om gaat dat in de bedrijfsvoering vanwege de toenemende vervlechting 
financiële stromen en het formatiebeheer steeds meer met Bloemendaal door elkaar lopen en 
beheersing daarmee (te) complex wordt. Ter illustratie een voorbeeld: het recent geworven hoofd 
financiële administratie is volledig aangesteld in Heemstede, maar werkt daarvan 0,5 fte voor 
Bloemendaal. Dit wordt financieel met elkaar verrekend. Maar in rapportages ontstaat een 
vertekenend beeld: Heemstede heeft een hogere formatie dan waar feitelijk mee gewerkt wordt en 
Bloemendaal heeft hogere salarislasten dan op basis van formatie aan de orde zou zijn. In 
toenemende mate is sprake van het op deze wijze ‘delen’ van personeel. Daarnaast wordt ook 
toenemend gezamenlijk geïnvesteerd in bijvoorbeeld opleidingen en applicaties. 
Voor wat betreft de aansturing van vervlochten teams is het gewenst verantwoordelijkheden op MT-
niveau opnieuw toe te delen, zodat heldere, eenvoudige en eenduidige aansturing geborgd is en blijft.  
In de periodieke rapportages over de voortgang van de samenwerking zal de Raad worden 
geïnformeerd hoe wij de aansturing en beheersing gaan verbeteren. 
 
pag. 30 
Vraag: 
Waardoor wordt de stijging van het externe inhuur percentage van 6 naar 9% veroorzaakt? Is deze 
stijging feitelijk niet hoger, aangezien de gehele loongrondslag inmiddels is geïndexeerd voor 
salarissen en sociale lasten?  
Antwoord:  
De stijging van het externe inhuurpercentage wordt veroorzaakt door de vorming van een flexibele 
schil in 2018 ad € 100.000 en toename inhuurkosten GRIT ad € 350.000 (waarvan € 290.000 
incidenteel).  
De vorming van de flexibele schil is reeds gemeld in de besluitvorming over de najaarsnota 2016 
(besluit 27 oktober 2016). Dit besluit is in de 1e begrotingswijziging 2017 verwerkt, waardoor het niet 
zichtbaar is in de (gedrukte) begroting 2017. Over de toename van de externe inhuur GRIT staat een 
toelichting in de paragraaf Bedrijfsvoering van de Begroting 2018 (bladzijde 150). De inhuurkosten van 
GRIT worden overigens voor 46% gedekt uit de bijdrage van Bloemendaal.  
De vraag of de stijging feitelijk hoger of lager is door de indexering van de personeelskosten, is 
bijzonder lastig te beantwoorden, omdat niet bekend is met hoeveel de tarieven van externen in 2018 
stijgen.  
 
pag. 35 
Vraag: 
Kunt u op taakverdeling 1901 ICT kosten aangeven hoe de ratio is tussen de kosten voor beheer en 
de kosten voor ontwikkeling/ innovatie, en hoe beoordeelt u deze ratio?  
Antwoord:  
Ons is niet bekend dat hiervoor ratio’s voor gemeenten bestaan. Mochten ze er wel zijn dan zal er een 
vergelijking moeten plaatsvinden om tot een beoordeling te kunnen komen.  
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pag. 37 
Vraag: 
Ziet het college een mogelijkheid om in deze tijden van economische groei de legesinkomsten voor de 
huwelijken toch weer te verhogen?  
Antwoord:  
Ja, er zijn nu al substantieel meer reserveringen voor huwelijken gemaakt voor 2018. Daardoor zullen 
naar verwachting ook de legesinkomsten stijgen. 
 
Programma 1 
pag. 40 
Vraag: 
Ziet het college een verband tussen de aanzienlijke stijging van het aantal woninginbraken (37%) en 
het minder blauw op straat? 
Antwoord:  
De eerste helft van 2017 laat een forse stijging zien. Inmiddels is dit percentage (op basis van de 
cijfers t.m. week 38) gedaald tot 16,7%. De inzet t.a.v. een bepaald soort misdrijf is afhankelijk van 
prognoses op basis van gegevens van de afgelopen jaren en op basis van de trendontwikkeling. De 
politie-inzet ter voorkoming van en voor het oplossen van woninginbraak vindt gericht plaats en staat 
feitelijk los van het aantal surveillerende agenten. Het ‘blauw’ op straat is overigens in onze gemeente 
niet afgenomen.  
 
Pag. 41 
Vraag: 
Welke wijken denkt het college te gaan schouwen in 2018? 
Antwoord:  
In 2018 worden het westelijk deel van het centrum en de omgeving Havenstraat/Waterpark 
geschouwd. 
 
Vraag: 
Er wordt een nieuwe film over Heemstede gemaakt. Wordt hierin ook extra aandacht gegeven aan 
Burgernet, WhatsApp Buurtpreventie. Participatie mogelijkheden, e.d.? 
Antwoord:  
Het concept voor de nieuwe film is in ontwikkeling en deze aanbevelingen zullen hierbij betrokken 
worden.  
 
pag.42  
Vraag: 
Welke impact hebben de controles op de Drank- en Horecawet gehad op de ondervonden overlast in 
de buurt? 
Antwoord:  
Alle horecagelegenheden zijn de afgelopen jaren bezocht door de OmgevingsDienst. Tijdens de 
bezoeken wordt gecontroleerd, maar wordt ook voorlichting gegeven. Degenen die niet voldeden aan 
de Drank- en Horecawet hebben van de OmgevingsDienst een brief ontvangen met een termijn om de 
tekortkoming(en) te verhelpen. Resultaat is dat nu vrijwel iedereen aan de eisen voldoet. De huidige 
(herhaalde controles) bevestigen dit ook. De OmgevingsDienst hoeft veel minder bedrijven na een 
controle aan te schrijven. 
Na de invoering van de Drank- en Horecawet is het aantal incidenten met minderjarigen die 
bijvoorbeeld vernielingen plegen duidelijk gedaald. 
De Drank- en Horecawet gaat overigens niet over geluidsnormen. Hierop wordt op basis van het 
Activiteitenbesluit gehandhaafd door de OmgevingsDienst. 
 
Vraag: 
Het Peilstokoverleg kan belangrijke informatie hebben voor het (vroeg) signaleren van problematiek. 
Op welke wijze wordt deze informatie gedeeld met Het Loket Heemstede/ CJG? Deze partijen nemen 
geen deel aan het overleg. 
Antwoord:  
In het Peilstokoverleg is Streetcornerwork vertegenwoordigd. Deze functionaris is ook werkzaam in 
het CJG. Het CJG is geen officiële partner in dit overleg. De huidige aangescherpte privacywetgeving 
maakt een zinvolle deelname ook niet mogelijk. Zaken die het CJG kunnen aangaan worden door de 
ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid indien relevant wel altijd bij hen gemeld. 
Het Loket Heemstede heeft geen specifieke taak voor jongeren. 
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Programma 2 
pag. 50/51 
Vraag: 
Wanneer ontvangt de Raad een afweging over het behoud van de voetgangers- en fietsbrug aan de 
Asterkade, en wanneer worden bewoners proactief bij deze afweging betrokken? 
Antwoord:  
De provincie is bezig met de planvorming over een fietsverbinding langs de Westelijke Randweg, om 
een goede verbinding vanaf het nieuw aan te leggen fietspad langs het zuidwestelijk deel van de 
Westelijke Randweg in de richting van het Coornhert Lyceum te bewerkstelligen. Hierover zal 
binnenkort meer duidelijk worden. Indien hier een oplossing voor wordt gevonden, is het niet nodig om 
de Asterbrug om te vormen tot een volwaardige fietsverbinding. Dan zal sprake zijn van alleen 
onderhoud. Zodra hier meer over bekend is worden de bewoners geïnformeerd. 
 
Programma 3 
Pag. 58 
Vraag: 
Is de komst van de Outlet SugarCity nog onderwerp van gesprek in bijv. het Regionaal Economisch 
Overleg of in het overleg met ondernemers? Welke activiteiten onderneemt de gemeente als de Outlet 
open gaat? 
Antwoord:  
De Outlet SugarCity is geen onderwerp van gesprek meer in het REO of het overleg met de 
ondernemers. Besluitvorming hierover heeft al lang geleden plaatsgevonden inclusief de inspraak. Dit 
proces is afgerond.  
 
pag. 59 
Vraag: 
Voorbij de aankondiging van villagemarketing, wat gaat het college nu concreet doen op dit vlak? 
Antwoord:  
Wij zijn bezig met het voorbereiden van een plan van aanpak en gaan met alle belanghebbenden en 
de juiste expertise de mogelijkheden van villagemarketing onderzoeken en daar waar economisch 
voordeel te realiseren is uitvoeren. Overeenkomstig het Uitvoeringsprogramma winkelvisie, door de 
raad vastgesteld in mei 2017, wordt een voorstel voor dit traject nog aan de commissie Ruimte 
voorgelegd. 
Zie tevens beantwoording van de vraag van de CDA over dit onderwerp 
 
Vraag: 
Heeft het college in de reguliere overleggen met de ondernemersvereniging van bedrijventerreinen al 
de toekomst van het terrein aan de Haven/ Nijverheidsweg aan de orde gesteld? Zo ja, met welke 
insteek en met welk traject stelt het college voor - zeker nu de havenontwikkeling haar beslag krijgt - 
om dit perspectief met de belanghebbenden vorm te geven?  
Antwoord:  
Ja er is gesproken met de ondernemersvereniging over de toekomst van het terrein. Het college stelt 
op dit moment nog niets voor aangezien er op dit moment een initiatief vanuit de samenleving 
(ondernemers ter plaatse) is om dit gebied te ontwikkelen. Deze initiatiefnemers zullen mogelijk met 
elkaar een visie opstellen. Zodra er meer duidelijk is in dit traject zullen wij u hierover informeren en 
eventueel een procesvoorstel doen. 
 
Programma 4 
pag. 65 
Vraag: 
Is het begrote bedrag voor leerlingenvervoer wel reëel daar er meer en meer sprake is van (complexe) 
problematiek en door de toegenomen extramuralisering?  
Antwoord:  
Ook met betrekking tot het leerlingenvervoer zien we dat er bij de te vervoeren leerlingen veelal 
sprake is van een toenemende complexiteit van de problematiek. Dit heeft effect op de wijze van 
vervoer. 
Aanvullend op het op deze pagina opgenomen bedrag worden (incidentele) middelen ingezet op 
grond van de besluitvorming door de raad over het Sociaal Programma Statushouders 2017 en 2018. 
Op grond van genoemd raadsbesluit is voor 2018 een aanvullend bedrag voor leerlingenvervoer 
beschikbaar van € 15.000, als onderdeel van de op pagina 86 vermelde incidentele rijksmiddelen 
asielinstroom (zie Toelichting 1640). Zoals op pagina 86 is aangegeven zal dit budget voor 2018 
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vanuit de resultaatbestemming 2017 worden gevoed. Hiermee is naar verwachting voor 2018 sprake 
van een in totaliteit voldoende budget. 
 
Programma 5 
pag. 68 
Vraag: 
Bewonersparticipatie speelt een grote rol bij (nieuwe) speellocaties. Wordt er naderhand geëvalueerd 
of elke groep in de wijk hierbij is betrokken? Immers niet iedereen is in staat/ in de gelegenheid om 
zich te ‘laten horen’. 
Antwoord:  
Het is niet zo dat alle participatie projecten geëvalueerd worden, dit wordt alleen bij de complexe 
projecten gedaan. Participatie initiatieven worden geheel door buurtbewoners voorbereid, de 
gemeente adviseert en faciliteert (b.v. beschikbaar stellen van een vergaderlocatie of tekeningen). De 
overige buurtbewoners worden, zodra het project in concept gereed is, door de gemeente middels een 
brief geïnformeerd. Hiermee wordt tevens nagegaan of de buurt daadwerkelijk bij de plannen 
betrokken is. Hierop kunnen zij, indien gewenst, reageren.  
 
pag. 69 
Vraag: 
Meer en meer wordt er geklaagd door bewoners over het groenonderhoud. Is het college van plan 
hierop te reageren door bijvoorbeeld weer overal in Heemstede beeldkwaliteitsnorm A toe te passen? 
Antwoord:  
Het klopt dat het groenonderhoud dit lopende jaar enigszins achterloopt. Deels komt dit door de 
veranderende organisatie van Paswerk die als hoofdaannemer het groenonderhoud in heel 
Heemstede uitvoert. De inzet van Paswerk inzake groenonderhoud is enkele jaren prima gegaan. 
Voor het jaar 2018 wordt gekeken naar een andere contractvorm en contractpartner. 
 
pag. 71 
Vraag: 
Zit er een fout in de tabel % Niet sporters of hebben we geen recente informatie? Is immers een 
belangrijke indicator om actie op te kunnen ondernemen om kosten in de toekomst te voorkomen. 
Graag een toelichting. 
Antwoord:  
Er zit geen fout in de tabel. Het percentage komt van de website waarstaatjegemeente.nl. Voor 
de -verplichte- beleidsindicator “percentage niet-wekelijkse sporters” komen de gegevens uit de 
Gezondheidsenquête van CBS en RIVM (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu). De laatst 
uitgevoerde enquête dateert van 2012.  
 
Programma 6 
pag. 76 
Vraag: 
WIJ Heemstede heeft in relatief korte tijd veel ontwikkelingen doorgemaakt. Hoe controleert de 
gemeente en welke rol heeft het college hierin dat de transformatie de gewenste richting en het 
gewenste tempo heeft? 
Antwoord:  
De verstrekking van de budgetsubsidie 2017 t/m 2018 aan de Stichting WIJ Heemstede kent 
prestatieafspraken die mede gericht zijn op de gewenste transformatie én gebaseerd zijn op het 
Transformatieplan dat (destijds) de Stichting CASCA en de Stichting WOH gezamenlijk hebben 
opgesteld. Bij de vaststelling van de subsidie, die op jaarbasis plaatsvindt, wordt door het college 
beoordeeld of de Stichting WIJ de afgesproken prestaties, c.q. activiteiten heeft gerealiseerd. Op 
grond van de verstrekte budgetsubsidie dient tevens (in ieder geval) per kwartaal overleg plaats te 
vinden met de portefeuillehouder Wmo over de voortgang van de activiteiten. Met het bestuur/de 
directie van de Stichting WIJ is, om in deze fase een goed beeld te houden van de transformatie, 
afgesproken dit overleg vooralsnog maandelijks te voeren. 
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pag. 79 
Vraag: 
In 2018 wordt het nieuwe minimabeleid geëvalueerd. Zal ‘het bereiken van de doelgroep’ een 
onderdeel van deze evaluatie zijn? En heeft het college in beeld of alle betrokken hulpverleners/ 
instanties voldoende op de hoogte zijn van het bestaan van de regelingen en of zij de doelgroep 
hierover afdoende kunnen informeren? 
Antwoord:  
Het bereiken van de doelgroep vormt een belangrijk onderdeel van de evaluatie. We monitoren welke 
inkomensgroepen aanvragen indienen. Voor de betrokken hulpverleners/instanties zijn 
informatiebijeenkomsten georganiseerd waarin het nieuwe beleid is toegelicht. Vertegenwoordigers 
van alle relevante organisaties zijn hierbij aanwezig geweest zodat duidelijk is hoe zij de doelgroep 
kunnen informeren. 
 
pag. 80 
Vraag: 
Hoe verhoudt zich de uitwisseling van gegevens door het Loket Heemstede met alle betrokken 
partijen tot de (nieuwe ) privacywetgeving? Welke maatregelen zijn getroffen, dan wel moeten worden 
getroffen om de gewenste uitwisseling van informatie mogelijk te maken? En wat zijn hiervan de 
financiële consequenties? 
Antwoord:  
De afstemming vindt grotendeels in overlegvorm of telefonisch plaats en uitsluitend na toestemming 
van de betrokkene. Voor zover sprake is van de uitwisseling van privacy gevoelige informatie per mail, 
wordt reeds gebruikgemaakt van beveiligd emailverkeer. Naar verwachting hoeven er op dit vlak geen 
(nadere) maatregelen te worden getroffen. 
 
pag. 83 
Vraag: 
De indicator van het aantal beëindigde uitkeringen door werkaanvaarding wijzigt nauwelijks de 
afgelopen jaren, er wordt zelfs een daling verwacht. Terwijl juist door alle ontwikkelingen en inzet 
binnen het Sociaal Domein verwacht zou mogen worden dat het aantal juist sterker omhoog zou gaan. 
Wat is de mening van het college hierover? 
Antwoord:  
Het aantal beëindigde uitkeringen door werkaanvaarding blijft min of meer gelijk. Dit is niet vreemd 
aangezien de samenstelling van het bestand verandert (meer statushouders en meer mensen met 
een grote afstand tot de arbeidsmarkt). 
 
Vraag: 
In de markt zijn commerciële alternatieven bekend die met succes mensen naar een baan begeleiden. 
Is het college bekend met deze initiatieven en bereid om te bezien of dit ook een mogelijkheid 
(financieel voordeliger) voor Heemstede zou zijn? 
Antwoord:  
Met de huidige commerciële partijen Pasmatch en Agros zijn, na een aanbesteding, contracten 
gesloten. Deze aanbestedingstermijn loopt tot en met 2018. In 2018 zal gestart worden met een 
nieuwe aanbesteding. 
 
Programma 7 
Vraag: 
Het peilbuizennetwerk wordt vervangen en worden tevens voorzien van dataloggers. Wanneer krijgt 
het college de beschikking over de nieuwe meetgegevens? En wat kan het college nu al doen om het 
afvoer van regenwater te verbeteren. Bijv. om de verstening van tuinen tegen te gaan? 
Antwoord:  
Er is gestart met de werkzaamheden die nodig zijn voordat het peilbuizennetwerk vervangen kan 
worden. Volgend jaar worden deze werkzaamheden uitgevoerd. Met deze peilbuizen meten we de 
stand van het grondwater. Grondwater is niet altijd regenwater, al is er wel een relatie, bijvoorbeeld bij 
langdurig aanhoudende regen. De afvoer van regenwater kan verbeterd worden door het afkoppelen 
van regenwater van het vuilwaterriool. Daarnaast wordt er gekeken naar een betere afstroming van 
water via het maaiveld (bovengronds). Verstening van tuinen versnelt de afvoer van regenwater wat 
voor extra druk op de riolering zorgt. Het langer vasthouden van water op het eigen perceel via 
gazon/borders is belangrijk voor de toekomst. Het is van belang de bewoners hiervan bewust te 
maken, dit kan via communicatie en/of een gerichte campagne.  
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Programma 8 
pag. 106 
Vraag: 
Vanwege de financiële (on)gezondheid van de woningbouwcorporaties in onze omgeving heeft de 
gemeente Haarlem te horen gekregen dat de verwachte nieuwbouw niet wordt gehaald. Kunt u ons 
informeren over uw beeld van de financiële situatie van Elan Wonen en Pré Wonen, en over de mate 
waarin dit risico zich ook in Heemstede kan voordoen?  
Antwoord:  
Het beeld van de financiële situatie van zowel Elan Wonen als Pré Wonen is dat ze financieel gezond 
zijn. De geplande nieuwbouw van Elan Wonen bij de Slottuin gaat door. Dit plan zal in november aan 
de raad wordt aangeboden. Pré Wonen heeft geen nieuwbouwlocaties in Heemstede. 
 
Paragraaf 1, Lokale heffingen 
pag. 119/55 
Vraag: 
Wanneer ontvangt de raad een voorstel over wel of niet flexibilisering van parkeertarieven aan de 
Binnenweg? 
Antwoord:  
In december 2017. 
 
Paragraaf 2, Weerstandsvermogen 
pag. 135 
Vraag: 
Kunt u uiteenzetten waarom de netto schuldquote uit de staatjes 1a en 1b zo'n groot verschil kent 
tussen de rekening 2016 en de begroting 2018? 
Antwoord:  
Dit komt voornamelijk door de geraamde toename van de schuldpositie. Ter uitvoering van het 
gemeentelijk investeringsprogramma moeten financieringsmiddelen (kort en lang geld) worden 
aangetrokken. Dit vertaalt zich in een hogere schuldpositie. 
 
Paragraaf 5, Bedrijfsvoering 
pag. 148 
Vraag: 
Is de leergang ‘Open je Blik’ ook in Bloemendaal gegeven? Zo neen, hoe ziet het college het verschil 
in ‘mindset’ tussen de ambtenaren van Heemstede en Bloemendaal? En welke consequenties heeft 
dat voor Heemstede? Op het gebied van participatie, kwaliteit en draagvlak van de besluitvorming, 
prettig leefklimaat etc.? 
Antwoord:  
Ja. De leergang wordt in gezamenlijkheid met Bloemendaal gegeven. Per cyclus zijn er groepen die 
bestaan uit deelnemers van zowel Heemstede als Bloemendaal. Ook de trainers zijn een mix van 
Bloemendaalse en Heemsteedse medewerkers. 
 
pag. 149 
Vraag: 
Kan het college aangeven welke mate van jongeren instroom kan worden verwacht van het zgn. 
generatiepact? Is de voorgestane regeling besproken met de belastingdienst?  
Antwoord:  
De regeling is aan de belastingdienst voorgelegd en zij heeft per brief bevestigd fiscaal akkoord te zijn 
met de regeling. Hoeveel instroom van jongeren is te verwachten, hangt af van hoeveel mensen aan 
het generatiepact deelnemen. Bij de start per 1 oktober nemen bij Heemstede en Bloemendaal 22 
mensen deel. Dit maakt o.a. dat wij als gevolg daarvan (samen met Bloemendaal) bij de buitendienst 
2 jongeren gaan werven. 
 
Vraag: 
Is de overstap naar HR21 als systeem voor functie indeling budgettair neutraal?  
Antwoord:  
Het gaat om een technische overheveling van functies, dus alle huidige, bestaande functies over 
zetten naar het gangbare systeem voor gemeenten. Of dit geheel budgettair neutraal zal zijn is nu niet 
te zeggen. 
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Vraag: 
Hoe verklaart u in detail het verschil tussen de salariskosten in 2017 en 2018, van ruim een miljoen 
euro?  
Antwoord:  
Dit verschil is hoofdzakelijk als volgt te verklaren:  
- Bij de voorjaarsnota is, mede onderbouwd in de nota Strategisch HRM 2017 – 2020 welke ook bij 

de Raad aan de orde is geweest, besloten tot formatie-uitbreidingen (€ 403.000). 
- Stijging salarissen als gevolg van cao-afspraken (€ 488.000) 
- Formatie die met Bloemendaal wordt gedeeld en ook wordt verrekend maar voor wat betreft 

salariskosten geheel op Heemstede drukt (zie antwoord eerste vraag blz. 28). 
 
pag. 150 
Vraag: 
Welke onderdelen denkt het college te gaan uitbesteden? Is dat louter uit efficiëntie overwegingen, en 
hoe past die keuze bij de kerntaken van een gemeente (ook als eigenaar van allerlei gegevens van 
haar inwoners)? 
Antwoord:  
Om tot een uitbesteding te komen dient er een zogenoemde outsourcingstrategie opgesteld te worden 
waarin dit wordt bepaald. Per onderdeel moet bepaald worden wat de toegevoegde waarde is voor de 
organisatie. Dat kan per onderdeel verschillen. Bijvoorbeeld, het in huis hebben van een datacentre 
heeft voor de gemeente geen toegevoegde waarde, voor applicatiebeheer en de servicedesk kan dat 
heel anders liggen. 
 
Vraag: 
Waarom is de pilot BYOD uitgesteld? 
Antwoord:  
We zijn tot het inzicht gekomen dat vernieuwing van de werkplek-apparatuur (en het ontsluiten van 
applicaties) vanuit een bredere blik bekeken moet worden. En dat we hier meer tijd voor moeten 
nemen. De ontwikkelingen - zoals ‘werken in de cloud’ - gaan momenteel razendsnel en we moeten 
tot een weloverwogen keuze komen welke apparatuur het meest geschikt is. Voor het maken van 
deze analyse ontbreekt op korte termijn de tijd. We geven een hogere prioriteit aan andere ICT-
projecten, zoals de migratie naar het nieuwe netwerk en het uitrollen van Mozard binnen de 
organisatie. Deze projecten vragen de komende tijd al onze aandacht. Wat niet verandert, is de visie 
dat we uiteindelijk allemaal op mobiele apparatuur gaan werken. Maar het moment waarop en op 
welke wijze bepalen we op een later tijdstip.  
 
pag. 151 
Vraag: 
Hier geeft het college wederom een signaal af van vertraging bij de doorontwikkeling van het ICT 
project zaakgericht werken en vraagt zij meer geld. Is dit project wel in control en waaruit blijkt dat?  
Antwoord:  
De implementatie van een zaakgericht systeem zoals Mozard is een tijdrovend en complex traject. Dat 
is onderschat. Invoering in de organisatie vraagt sturing. Recentelijk is een projectleider begonnen die 
3 dagen per week leiding geeft aan dit project.  
 
Vraag: 
Moeten wij uit de teksten rondom privacy en AVG begrijpen dat de invoering van AVG, op zich een 
omvangrijke operatie, budgettair neutraal verlopen, behoudens de uitbreiding met 1 fte? 
Antwoord:  
De uitbreiding voor Heemstede bedraagt 0,22 fte voor een gezamenlijke functie van Functionaris 
Gegevensbescherming. De inschatting op dit moment is dat er vooral organisatorische aanpassingen 
nodig zijn om te voldoen aan de AVG. Alle gegevensverwerkingen met persoonsgegevens moeten in 
kaart gebracht en bijgehouden worden. Afhankelijk van deze inventarisatie en de uitkomst zullen 
vooral afspraken en procedures rondom verwerking van privacy gevoelige gegevens aangepast 
moeten worden. Dit brengt niet direct extra kosten met zich mee. Er moet nog meer gedaan worden 
aan bewustwording, hier is in de programmabegroting al rekening mee gehouden. De verwachting is 
nu dat geen uitgebreide extra technische maatregelen nodig zijn, dat kan worden volstaan met de 
technische maatregelen die al zijn voorzien of waar al rekening mee is gehouden in de 
programmabegroting. 
 

  



Beantwoording vragen begroting 2018  15 

Vragen HBB 
 
Inleiding: 
Blz. 9/11 
Vraag: 
Fietsenstalling 1,7 miljoen. Hoeveel is dat per fietsplek? Wat betaalt Bloemendaal?  
Antwoord:  
De uitbreiding betreft 1.750 fietsparkeerplekken. Omgerekend is dit € 971,43 per fietsplek. 
Bloemendaal betaalt hier vooralsnog ook niet aan mee. Wel is in het mobiliteitsfonds Regionale 
Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland reeds € 200.000 gereserveerd voor 2017. Van Prorail wordt een 
bijdrage van 50% verwacht van de totale kosten. 
Meerdere regiogemeenten constateren knelpunten. Het mobiliteitsfonds heeft € 500.000 gereserveerd 
in de begroting 2018 voor de aanpak van de knelpunten van alle stations in de vier gemeenten binnen 
de regio zuid Kennemerland. 
 
Blz. 10 
Vraag: 
Bijdrage Rijk en IASZ te hoog geraamd? Hoe komt dat? 
Antwoord:  
Verwezen wordt naar de beantwoording van de vraag van de PvdA over dit onderwerp. 
 
Blz. 13 
Vraag: 
Raming te laag in meicirculaire: hoe te voorkomen in de toekomst? 
Antwoord:  
Ten tijde van het opstellen van de begroting wordt een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de 
indexering van materiële lasten (conform contract) en salarislasten (nieuwe cao en pensioenakkoord). 
 
Blz. 15/17 
Vraag: 
Wat wordt er gedaan aan stijgende kosten en verder kijken dan de Meerlanden? 
Antwoord:  
2 april 2017 heeft het college van B&W de intentie uitgesproken een urencontract met Meerlanden af 
te sluiten voor een periode van drie jaar (2018-2021) met een optie tot verlengen van twee jaar.  
Dit is in een C-stuk vastgelegd. De contractonderhandelingen lopen. 
 
Blz. 17 
Vraag: 
Rioolheffing. De omslagrente daalt van 2,5% naar 1,5%. Het college stelt dat dit de stijging beperkt. 
Ongetwijfeld maar hoeveel dan? Waarom stijgen die kosten zo snel?  
Antwoord:  
De stijging van de kosten voor rioleringen opgenomen in de Programmabegroting 2018 vloeien voort 
uit het Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021, vastgesteld in de raad van 29 juni 2017. De daling van 
de omslagrente van 2,5% naar 1,5% leidt tot een neerwaartse bijstelling van de rioolheffing met 9% 
(bron: Kadernota 2018-2021 blz 16).  
 
Vraag: 
ozb, regel 3. Er staat: "Dat betekent dat het ozb-tarief voor woningen voor 2018 niet verhoogd hoeft te 
worden." Moet dat niet zijn: Dat betekent dat de ozb-opbrengst voor woningen voor 2018 niet 
verhoogd hoeft te worden? 
Antwoord:  
Nee, de ozb-opbrengst voor woningen opgenomen in de begroting 2018 is ten opzichte van de 
vastgestelde begroting 2017 verhoogd met 2,1%. In 2017 worden meer ozb-opbrengsten gerealiseerd 
dan begroot (zie Voorjaarsnota blz 18 ). Dit betreft een structureel voordeel. Dit betekent dat de 
begrote opbrengst 2018 wordt gerealiseerd, zonder dat de tarieven 2018 worden verhoogd. 
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Programma 0 
Blz. 26 
Vraag: 
Burgerinitiatieven: kunnen er concrete voorbeelden worden genoemd?  
Antwoord:  
Burgerinitiatieven hebben vooral betrekking op de inrichting van de openbare ruimte in wijken. Het 
gaat dan om speellocaties (o.a. Erasmuslaan, Korhoenlaan), verblijfplekken en parkjes of de adoptie 
van plantsoenen. Ook hebben we te maken met tussenvormen: de gemeente is bezig met een project 
en besluit dan - na signalen vanuit inwoners - om het samen op te pakken met inwoners. Ook hierbij 
gaat het vaak om speelplekken. Onze ambitie is - door alle ontwikkelingen waar we binnen de 
organisatie mee bezig zijn - dat burgers ons steeds beter weten te vinden met hun initiatieven. Wij  
stralen uit open te staan voor hun initiatieven en willen inwoners het gevoel geven dat zij bij de 
gemeente terecht kunnen met hun ideeën. 
 
Programma 1 
Blz. 44/45 
Vraag: 
Sterke toename verwijzingen naar Halt? Oorzaak? + gestolen fietsen 
Antwoord:  
De stijging van het aantal Haltverwijzingen is afgelopen jaar veroorzaakt doordat minderjarigen door 
politie en handhaving zijn betrapt op het gebruik van valse identiteitsbewijzen in de horeca en op 
festivals. Er is sprake van een stijging van het aantal gestolen fietsen. Daar is momenteel geen 
verklaring voor. 
 
Programma 2 
Blz. 50 
Vraag: 
Kan de gemeente de asfaltering van de hellingbanen Cruquiusbrug niet twee jaar voorfinancieren? 
Met een harde afspraak voorkomen we dan dat de provincie de banen opnieuw gaat uitstellen. 
Antwoord:  
Financieel is dat onwenselijk. Indien de Cruquiusbrug wordt gerenoveerd worden alle werkzaamheden 
gecombineerd wat de kosten drukt. Indien Heemstede de kosten nu zou dragen, betaalt Heemstede 
een relatief hoog bedrag t.o.v. gecombineerd werken.  
 
Programma 3 
Blz. 59 
Vraag: 
Village marketing. Kunt u concrete voorbeelden noemen? 
Antwoord:  
De gemeente is op dit moment overeenkomstig het Uitvoeringsprogramma winkelvisie, door de raad 
vastgesteld in mei 2017, bezig met het voorbereiden van een plan van aanpak en we onderzoeken 
met alle belanghebbenden en de juiste expertise de mogelijkheden van effectieve villagemarketing om 
zo economische voordeel te realiseren.  
Zie tevens beantwoording van de vragen van de CDA en HBB over dit onderwerp. 
 
Programma 4 
Blz. 62 
Vraag: 
Schoolkeuze primair onderwijs. We hebben niets te zeggen over de basisscholen behalve de 
openbare. Hoe denkt het College dit in te vullen? 
Antwoord: 

We merken naar aanleiding van de vraagstelling op dat we i.c. als gemeente ook niet over de 

openbare scholen gaan. Dat laat onverlet dat we in goed overleg met de schoolbesturen willen komen 

tot een situatie waarin kinderen zoveel mogelijk op de basisschool van hun keuze kunnen worden 

toegelaten.  
 
Blz. 63 
Vraag: 
Zijn die peuterplus plekken ingevuld? Hoeveel? 
Antwoord:  
In de eerste helft van 2017 zijn 19 machtigingen aan ouders afgegeven voor deze regeling. Ruim 20 
peuters hebben in het eerste halfjaar van 2017 gebruikgemaakt van deze opvang. Het volledige 
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inzicht in het gebruik op jaarbasis kan, rekening houdend met de in- en uitstroom, pas na afloop van 
het jaar worden geboden. We verwijzen hierbij tevens naar het gestelde in de Rapportage Sociaal 
Domein 2017 (Q1 t/m Q2). 
 
Vraag: 
De tabel relatief schoolverzuim geeft voor 2018 een belangrijke vermindering te zien. Waarop is die 
verwachting gebaseerd? 
Antwoord:  
Deze gegevens betreffen de voor ons verplichte (wijze van) vermelding uit waarstaatjegemeente.nl. 
De systematiek van deze informatie is de volgende: in de kolom onder 2018 staat het in 2016 
gerealiseerde aantal, onder 2017 staat het in 2014 gerealiseerde aantal. De daling die het schema 
daarmee laat zien, is de gerealiseerde daling in de periode 2014 t/m 2016 (van 33 per 1.000 
leerlingen in 2014 naar 14,53 per 1.000 leerlingen in 2016). 
 
Blz. 65 
Vraag: 
Hageveld 3%? Is dat niet wat hoog gelet op de huidige rentestand en inflatie?  
Antwoord:  
Dit is een vast percentage dat voor een looptijd van 30 jaar is afgesproken in het kader van de destijds 
met Hageveld gesloten overeenkomst van doordecentralisatie van de taken en het budget op het 
gebied van onderwijshuisvesting. 
 
Programma 5 
Blz. 67 
Vraag: 
Is er al een resultaat te melden met betrekking tot het overleg met Sportplaza? 
Antwoord: 
Nee, we kunnen op dit moment nog geen resultaat melden. Met Sportplaza hebben de afgelopen 
maanden enkele overleggen op informatief en inventariserend niveau plaatsgevonden. Dit overleg 
wordt in het laatste kwartaal van 2017 voortgezet. 
 
Blz. 68 
Vraag: 
Hoe ondersteunen we dan jeugdige sporttalenten? Concreet?  
Antwoord:  
Op grond van de Verordening Incidentele subsidies Sportstimulering kunnen verenigingen/ 
organisaties een subsidie voor de ondersteuning van jeugdige sporttalenten aanvragen. De afgelopen 
jaren hebben we in dit kader subsidies verstrekt voor de ondersteuning van jeugdige talenten 
(waaronder deelname aan internationale toernooien en - trainingskampen) op het vlak van honkbal, 
roeien, schaatsen en voetbal. 
 
Blz. 69 
Vraag: 
Activiteiten: een wat vage omschrijving. Kan dat concreter?  
Antwoord: 
Het is ons niet helder op welke activiteit(en) deze vraag is gericht. 
 
Blz. 73 
Vraag: 
De inhaalafschrijvingen: waarom zijn die nu nodig? 
Antwoord:  
De inhaalafschrijvingen op sportvelden zijn conform de besluitvorming bij de Voorjaarsnota 2016 
(bladzijde 15).  
Inhaalafschrijvingen zijn nodig wanneer sportvelden aan vervanging toe zijn, terwijl de activa nog een 
restwaarde hebben. Dan blijkt dat een te lange afschrijvingsperiode is gehanteerd. De restwaarde van 
die activa moet in één keer wordt afgeschreven. De inhaalafschrijvingen vinden plaats wanneer 
daadwerkelijk tot vervanging van een veld wordt overgegaan.  
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Programma 6 
Blz. 76 
Vraag: 
Wat wordt bedoeld met medische milieukunde? 
Antwoord:  
In het kader van de Medische milieukunde wordt de invloed van de leefomgeving (binnen- en 
buitenmilieu) op de gezondheid van mensen onderzocht. Dit houdt in dat enerzijds wordt onderzocht 
wat de invloed van het milieu is op de gezondheid van mensen én anderzijds of ziektegevallen 
verbonden zijn aan milieufactoren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het binnenmilieu 
(bijvoorbeeld schimmels, vocht, bouwmateralen (zoals asbest), oplosmiddelen) en buitenmilieu (zoals 
bodemverontreiniging, luchtvervuiling, waterverontreiniging en geluidsoverlast). 
 
Blz. 77 
Vraag: 
Hoe zorgen we dan voor voldoende middelen ten behoeve van de re-integratie trajecten? 
Antwoord:  
In 2018 hebben wij € 155.000 beschikbaar voor re-integratie. Door het maken van goede 
contractafspraken moet dit toereikend zijn. Ook wordt er gekeken of we de middelen kunnen aanvullen 
via bijvoorbeeld ESF-subsidies. Vanaf 2019 nemen de re-integratiemiddelen weer enigszins toe. 
 
Blz. 78 
Vraag: 
Stijgende kosten bijstand: waarom pas in voorjaarsnota bijstelling? De bijstand stijgt landelijk 
langzaam maar stijgt in Heemstede veel sneller. In 2014 208; in 2015 222 (+7%); in 2016 260 (+17%); 
en in mei 2017 271. Als deze stijging doorgaat komt dat op +9% à +10% per jaar, en zijn er 285 aan 
het einde van het jaar.  
Twee vragen:  

(1) waarom stijgt de bijstand in Heemstede zo snel? 
(2) waarom denkt het college dat die stijging in 2018 tot stilstand komt? Wat doet de gemeente in 
2018 anders dan in 2017? 

Antwoord:  
0. De huidige systematiek is de bijstandslasten van het betreffende begrotingsjaar bij te stellen bij de 
voor-en najaarsnota op basis van de gerealiseerde bijstandslasten over januari tot en met april 
(voorjaarsnota) en januari tot en met september (najaarsnota) van dat jaar.  
1. Het aantal bijstandsgerechtigden stijgt vooral in 2016 harder dan in de andere jaren. Een 
belangrijke reden hiervoor is de extra inspanningen die de gemeente Heemstede heeft gedaan bij het 
versneld huisvesten van statushouders.  
2. Wij denken niet dat de stijging in 2018 tot stilstand komt. Wel verwachten wij een minder snelle 
stijging. Dit is gebaseerd op de landelijke prognoses uit de meicirculaire 2017.  
 
Blz. 81 
Vraag: Kanteling. Is WMO klankbordgroep daarover advies gevraagd?  

Waarom overeenkomsten van 3 jaar 
Laagdrempelig inlopen. Maak dat eens concreet? 

Antwoord:  
De insteek om te kantelen van maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen is besproken 
met Wmo Klankbordgroep bij de behandeling van de Verwervingsstrategie individuele voorzieningen 
Jeugd en Wmo 2018 e.v. Tevens is dit onderwerp aan de orde geweest bij het informeren van de 
klankbordgroep over het Programma van Eisen i.c. 

 De reden om te opteren voor overeenkomsten van 3 jaar (met de optie tot twee keer een 
verlenging van één jaar) treft u aan in de Verwervingsstrategie individuele voorzieningen 
Jeugdwet en Wmo 2018 e.v. In deze strategie is aangegeven dat dergelijke meerjarige afspraken 
voor cliënten en aanbieders voldoende zekerheid bieden (organisatie-continuïteit en 
zorgcontinuïteit) én aanbieders ruimte biedt om te investeren in een doorontwikkeling die bijdraagt 
aan de optimalisering van de ondersteuning van cliënten. 

 Laagdrempelige inloop betekent in dit verband dat inwoners zonder verwijzing of aanmelding 
gebruik kunnen maken van deze vorm van GGZ-ondersteuning. In de praktijk komen en gaan 
deelnemers op het moment dat zij daar behoefte aan hebben en contacten aan kunnen. Het gaat 
hierbij dan ook vooral om een beschikbaarheidsfunctie. Aan de gebruikers worden geen eisen 
gesteld voor wat betreft deelname aan de inloop-GGZ. Het aanbieden hiervan door gemeenten is 
onderdeel van de per 2015 gedecentraliseerde Wmo-taken. 

 



Beantwoording vragen begroting 2018  19 

Blz. 83 
Vraag: 
Tabellen: wat zijn de prognoses voor heel 2017? 
Antwoord:  
In 2017 is halverwege het jaar het minimabeleid aangepast. Er zijn nieuwe regelingen bijgekomen, de 
doelgroep is vergroot en de bedragen zijn opgehoogd. De verwachting is dat er daarom meer mensen 
gebruik zullen maken van het minimabeleid. Bij gebrek aan ervaringscijfers is een betrouwbare 
prognose moeilijk te geven. 
 
Blz. 86 
Vraag: 
Dagopvang ouderen: is er behoefte aan meer? 
Antwoord:  
Ja, er is gelet op toenemende vraag als gevolg van vergrijzing en de extramuralisering behoefte aan 
uitbreiding van deze voorziening. Deze uitbreiding is voorzien bij de vaststelling van het Beleidsplan 
Sociaal Domein 2015 t/m 2018, betrokken bij de vaststelling van de budgetsubsidie 2017 t/m 2018 
aan de Stichting WIJ Heemstede en zal nader kunnen worden ingevuld na oplevering van de 
multifunctionele accommodatie Julianaplein 1. 
 
Programma 7 
Blz. 94 
Vraag: 
Riool: voldoende rekening met klimaatverandering? 
Antwoord:  
Het anticiperen op komende klimaatveranderingen is een wezenlijk onderdeel in het rioolbeleid van 
het vorige VGRP+ 2011-2015 en het huidige GRP 2017-2021. 
 
Blz. 96 
Vraag: 
Tabel afval bij de begraafplaats wat ongelukkig? 
Antwoord:  
Door middel van het kopje “overige beleidsindicatoren” wordt aangegeven dat het hier gaat om andere 
beleidsindicatoren dan die van de begraafplaats. In een volgend document zal het onderscheid 
duidelijker worden aangegeven. 
 
Blz. 100 
Vraag: 
Is de GRP zoveel werk dat daar 1 ½ fte extra voor nodig is? 
Antwoord:  
De zorg voor de watertaken (riolering, grondwater en hemelwater) vereist goed beleid, beheer, 
onderzoek en onderhoud. Er is de afgelopen jaren structureel onderbezetting geweest op deze taken 
wat het erg moeilijk maakt om deze zorgplicht goed uit te voeren. Met de uitbreiding van 1,5 fte komt 
de totale bezetting op 3 fte. Dit aantal van 3 fte zit aan de ondergrens voor wat nodig is voor het 
uitvoeren deze wettelijke taken bij een gemeente met een omvang als Heemstede, zie ook het besluit 
van de Raad inzake het GRP 2017-2021 (juni 2017). 
 
Programma 8 
Blz. 106 
Vraag: 
2 startersleningen in 4 jaar? Is dat fonds (25 à 30 woningen) niet te groot dan? 
Antwoord:  
Het aantal van 2 betreft uitsluitend het jaar 2017  
 
Investeringen  
Vraag: 
Van diverse zaken worden wel de kosten geraamd maar niet de besparingen. Zo is er een investering 
van € 300.000,-- in 'bring your own device'. De vraag is waarom dat duurder/meer moet zijn dan de 
oude werkwijze. Er wordt toch bespaard op de investeringen die anders nodig waren voor de 
apparatuur voor de medewerkers? 
Antwoord:  
Voor de invoering van ‘bring your own device’ (BYOD) is in het investeringsprogramma voor 2018 een 
krediet van € 300.000 opgenomen. De daaruit voortvloeiende lasten worden via de 
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Gemeenschappelijke Regeling InformatieTechnologie (GRIT) voor afgerond 46% doorberekend aan 
de gemeente Bloemendaal en de resterende 54% aan de gemeente Heemstede. De totale kosten 
voor BYOD worden meer, mede vanwege de niet compensabele BTW voor de gemeente. 
Desondanks kunnen de kosten nog steeds worden gedekt door een andere wijze van besteding van 
bestaande budgetten binnen de GRIT begroting. Zo worden de kapitaallasten BYOD gedekt vanuit 
lagere kosten mobiele telefonie, inzet budget mobile devicemanagement en door het schrappen van 
het krediet ‘vervangen thin cliënts’ ad. € 103.000, het schrappen van het krediet vervanging mobiele 
telefoons ad. € 210.000 en het krediet ‘vervangen beeldschermen’ te verlagen van € 103.000 naar 
€ 70.000. Daarnaast wordt het budget voor het vervangen van tablets etc. ad € 25.000 bij 
Informatisering gebruikt als dekkingsmiddel omdat door de invoering van BYOD dat budget niet meer 
nodig is. Zie ook het antwoord op de vraag van de PvdA over dit onderwerp. 
 
Vraag: 
Grafdelver. Er is toch 1 in 2012 aangeschaft? Is deze al aan vervanging toe? 
Antwoord:  
De huidige grafdelver is in maart 2013 aangekocht. Voor de grafdelver geldt een afschrijftermijn van 9 
jaar. Om straks geen vervangingsproblemen te krijgen, wordt de aanschaf alvast in de begroting 
opgenomen. Vorige grafdelver heeft 2 jaar langer dan afschrijvingstermijn dienst gedaan. De 
begroting is daar voortdurend op aangepast. Ook bij de huidige grafdelver wordt de daadwerkelijke 
vervanging bekeken. Per abuis is de vervanging onjuist in de begroting gezet; dit moet 2023 zijn. 
 

Vragen GroenLinks 
 
Inleiding begroting 
[pag. 12] 
De bijdrage aan Sportplaza voor 2019 omgerekend naar een jaarbedrag gelijk aan 2018, omdat de 
overeenkomst per 1 juli 2019 verlengd moet worden. Ook voor 2020 en 2021 is een gelijk bedrag 
opgenomen: 
Vraag: 
Hoeveel bedraagt de exploitatiebijdrage van de gemeente aan Sportplaza in 2018 en wat is de 
verwachting voor de perioden 2019 t/m 2021, de periode 2022 t/m 2024 en de periode na 2024 (na 
beëindiging contract met Sportplaza)?  
Antwoord:  
De exploitatiebijdrage aan Sportplaza voor 2018 bedraagt € 225.000. Voor 2019 bedraagt de 
verwachte exploitatiebijdrage € 241.000. Vooralsnog wordt ook voor de jaren 2020 t/m 2024 uitgegaan 
van een bijdrage van € 241.000; de definitieve exploitatiebijdrage voor de periode 1 september 2019 
t/m 1 september 2024 hangt af van de uitkomsten van het overleg tussen de gemeente en Sportplaza 
over de verlenging i.c. Deze gesprekken zullen in het laatste kwartaal van 2017 worden voortgezet. 
 
De reserve bijstand Participatiewet is ontoereikend om het verschil tussen bijstandskosten en de 
bijdrage van het Rijk te compenseren. Met ingang van 2019 worden daarvoor de algemene middelen 
ingezet. Er ontstaat een structureel nadeel van € 280.000 vanaf 2020. 
Vraag: 
Wat is de verwachting van het college van de ontwikkeling van dit nadeel. Als het aantal bewoners in 
de bijstand daalt dan zal het tekort op termijn immers ook dalen?  
Als dat het geval is, is het dan een optie om een deel van het surplus van de algemene reserve in te 
zetten om de reserve bijstand Participatiewet aan te vullen? 
Antwoord:  
De verwachting is dat de bijstandsaantallen niet gaan dalen. Meerjarig is dit ook landelijk niet de 
verwachting (bron: meicirculaire 2017). Het karakter van het tekort is daarom structureel en niet 
incidenteel. 
 
[pag.15] 
Tabel overschotten/tekorten WMO, jeugdwet en participatiewet. 
Vraag: 
Kan die tabel aangevuld worden met werkelijk 2016 en begroot 2017? 
Antwoord:  
Abusievelijk staat in de tabel “begroting” 2016 opgenomen; bedoeld wordt “werkelijk” 2016, zijnde het 
resultaat zoals opgenomen in de Jaarrekening 2016.  
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Het voor 2017 begrote budget is gelijk aan de ontvangen rijksmiddelen. Het is op dit moment niet 
mogelijk aanvullend een verwacht daadwerkelijk resultaat voor 2017 aan te geven. Dit zal eerst 
kunnen worden opgenomen bij de Jaarrekening 2017. 
 
[pag. 17] 
Er komt een nieuw contract met Meerlanden voor de afvalinzameling voor een periode van 3 jaar met 
optie voor verlenging. 
Vraag: 
Verwacht het college dat de contractonderhandelingen met Meerlanden zullen leiden tot grote 
verschillen in kosten (> 10% stijging of daling)? 
Antwoord:  
Er wordt ingeschat dat de verschillen in kosten binnen de marge van max. 10% plus of min zullen 
blijven. 
 
[pag. 18] 
De wettelijke beleidsindicatoren die vermeld worden in de programmabegroting hebben nog een 
“stand alone” karakter. 
Vraag: 
Daar heeft GroenLinks uiteraard begrip voor. Is het dan wel mogelijk om de tabel met 
beleidsindicatoren per programma aan te vullen met een benchmark van met Heemstede 
vergelijkbare gemeenten (w.b. omvang)? 
Antwoord:  
De wettelijke beleidsindicatoren per gemeente zijn opgenomen in waarstaatjemeente.nl. Voor alle 
gemeente zijn de beleidsindicatoren opvraagbaar. Per beleidsindicator is een landelijk gemiddelde 
beschikbaar. Echter via de website waarstaatjemeente.nl kan ook een vergelijking worden gemaakt 
met andere gemeenten. Het college acht het derhalve niet noodzakelijk om deze informatie ook in de 
programmabegroting op te nemen.  
 
Programma 2 
[pag. 48] 
Aanleg 30 km zones: Het Groenendaalkwartier is de laatste aangewezen 30 km woonwijk die 
gerealiseerd gaat worden. Er is een BDU-subsidie door de provincie beschikbaar gesteld.  
Vraag: 
Is er voor eventueel nieuw aan te wijzen locaties ook nog subsidie van de provincie beschikbaar? 
Antwoord:  
Ja. Ieder jaar stelt de provincie Noord-Holland BDU-subsidie beschikbaar voor verkeersprojecten, 
ongeacht de verkeerssituatie. De provincie Noord-Holland maakt ieder jaar een afweging uit 
aangedragen verkeersprojecten welke subsidie toegekend krijgen en welke niet.  
 
[pag. 52] 
Tabel aantal ongevallen per jaar. 
Vraag: 
Kan het aantal ongevallen van 2016 toegevoegd worden aan de tabel? 
Antwoord:  
Nee. Het aantal verkeersongevallen wordt pas een jaar na dato verwerkt in de statistieken. De 
gegevens van de verkeersongevallen van geheel 2016 verwachten we eind 2017.  
 
Programma 4 
[pag. 61] 
Het integraal huisvestingsplan voor basisscholen 
Vraag: 
Speelt de verduurzaming van de schoolgebouwen een rol het in het integraal huisvestingsplan voor 
basisscholen? 
Worden andere gemeente schoolgebouwen meegenomen in het plan incl. de verduurzaming? 
Antwoord:  
In het Integraal huisvestingsplan is aangegeven dat de verduurzaming van schoolgebouwen voor het 
primair onderwijs een gezamenlijke rol is van de schoolbesturen (zijnde de juridische eigenaren en 
verantwoordelijk voor het binnen- en buitenonderhoud) en de gemeente (zijnde de economisch 
eigenaar en verantwoordelijk voor zaken als nieuwe en uitbreiding). Het plan is uitsluitend gericht op 
(de schoolgebouwen van) het basisonderwijs en betreft niet het voortgezet onderwijs. 
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[pag. 63] 
De invoering van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). 
Vraag: 
Formeel heeft de gemeente geen VVE ingevoerd. Er is een Peuter+ regeling met een gemeentelijke 
subsidieregeling. VVE behelst echter ook vroegschoolse educatie op de basisschool. Gaat de 
gemeente ook daarvoor geld reserveren? 
Antwoord:  
Heemstede ontvangt geen middelen van het Rijk voor onderwijsachterstandsbeleid, waaronder voor- 
en vroegschoolse educatie (VVE). Ondanks dat is ervoor gekozen om invulling te geven aan 
onderwijsachterstandsbeleid en hiervoor middelen in te zetten, onder andere via de Peuter+-regeling. 
De gemeente subsidieert in dit kader voor peuters met een risico op achterstand 2 extra dagdelen per 
week bovenop de reguliere subsidiëring. De keuze is hierbij gemaakt om met name in te zetten op 
voorschoolse educatie (2-3 jarigen) omdat dit op een eerder moment/reeds op zeer jonge leeftijd de 
vereiste ondersteuning biedt en daardoor preventief functioneert. Daarnaast is overwogen dat voor 
vroegschoolse educatie (4-5 jarigen) de doelgroep in Heemstede zeer gering is; uiteraard vindt in 
voorkomende gevallen ondersteuning plaats, mede vanuit de school en via de Verordening Materiële 
en Financiële Gelijkstelling. 
 
Programma 5 
[pag. 68] 
Het Meer Jaren Onderhoudsplan Sportcentrum Groenendaal. Er is sprake van een up-to-date zijnde 
voorziening tot en met in ieder geval 2024. 
Vraag: 
In juni 2015 heeft de raad besloten om extra een bedrag van € 475.000 ter beschikking te stellen voor 
het onderhoud tot 2024. Wat is de verwachting van de mogelijke investerings- of verbouwkosten rond 
2024? En wat is de verwachting van de onderhoudskosten na 2024? 
Antwoord:  
De kosten op het vlak van investeringen, verbouw en onderhoud voor de periode na 2024 zijn op dit 
moment nog niet bekend. We zullen deze in de komende jaren nader in beeld brengen (we zullen de 
aanzet hiervoor tevens betrekken bij de voorgenomen Herijking Nota Sport en Bewegen). 
 
Groene schoolpleinen worden gestimuleerd. 
Vraag: 
Welke schoolpleinen worden nog vergroend vanaf dit jaar en welke zijn al vergroend? 
Antwoord:  
Er zijn geen scholen die dit van plan zijn, er is ook geen budget voor beschikbaar. 
Een voorstel hiertoe is destijds uit het groenbeleidsplan gehaald. 
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Programma 6 
[pag. 85 t/m 92] 
Op blz. 85/86 staat een “detailtabel” van de totale lasten en baten van Programma 6. De uitleg van de 
verschillen in de pagina’s daarna is op een veel gedetailleerder niveau. 
Vraag: 
Gaarne uitleg (mag ook mondeling, dan maken we een afspraak) over de verschillen van de posten in 
relatie tot de cijfers van de tabel op blz. 85/86 van de posten 1610, 1611, 1620, 1621, 1650 en 1651.  
Antwoord:  
 
Lasten 

  2017 2018 verschil Toelichting 

1610 Bijstandsverlening 4.158 4537 +379 Betreft € 200.000 hogere bijstandslasten 
(toegelicht blz.87) en € 179.000 aan meer 
toegerekende overhead (toegelicht blz.87). 

1611 bijzondere bijstand, 
schuldhulp en 
minimabeleid 

  978 976 -2 Betreft een verlaging van de bijzondere 
bijstand van € 10.000 (toegelicht blz.87) en 
€ 8.000 meer toegerekende overhead 

1620 Participatiewet re-
integratie 
 

448 383 -65 Betreft € 69.000 lagere re-integratie lasten 
(toegelicht blz.88) en € 4.000 meer 
toegerekende overhead. 

1621 Participatiewet WSW 1.707 1.568 -139 Betreft € 140.000 lagere lasten WSW 
(toegelicht blz.87) en € 1.000 meer 
toegerekende overhead. 

1650 Wmo rol-en 
vervoersvoorzieningen 

1.402 1.256 -146 Betreft € 152.000 lagere lasten Wmo rol-
en vervoersvoorzieningen (onderdeel van 

toelichting € 187.000 blz.88) en € 6.000 meer 
toegerekende overhead. 

1651 Wmo 
woonvoorzieningen 

350 307 -43 Betreft € 45.000 lagere lasten 
woonvoorzieningen (onderdeel van 

toelichting € 87.000 blz.88) en € 2.000 meer 
toegerekende overhead 

 
Baten 

  2017 2018 verschil Toelichting 

1610 Bijstandsverlening 3.729 3.918 +189 Betreft € 30.000 hoger rijksbudget 
(toegelicht blz.90), € 82.000 hogere 
vangnetuitkering (2017 € 13.000 en 2018 
€ 95.000), € 24.000 minder intertemporele 
vergoeding (toegelicht blz.90) en € 101.000 
meer baten overhead IASZ gemeenten 
Bloemendaal en Haarlemmerliede. 

1611 bijzondere bijstand, 
schuldhulp en 
minimabeleid 

249 250 +1 Betreft meer baten overhead IASZ 
gemeenten Bloemendaal en 
Haarlemmerliede 

1620 Participatiewet re-
integratie 

101 101 0 Geen 

1621 Participatiewet WSW 14 14 0 Geen 

1650 Wmo rol-en 
vervoersvoorzieningen 

122 122 0 Geen 

1651 Wmo 
woonvoorzieningen 

85 75 -10 Betreft € 10.000 minder eigen bijdrage 
door verlaging lasten (onderdeel van 
toelichting € 187.000 lasten product 1650/1651 

blz.88). 
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[pag. 88/89] 
Bij de lasten en baten voor maaltijden en vervoer wordt uitgegaan van algemene voorzieningen.  
Vraag: 
In het memo Sociaal Beleid van juni 2017 is aangekondigd dat er een voornemen bestaat om geheel 
te kantelen van maatwerk naar algemene voorzieningen, dit in afwijking van de Verwervingsstrategie 
die de commissie Samenleving voorgelegd kreeg in februari 2017 (40%/60%). In het memo staat dat 
besluitvorming kan plaatsvinden in augustus/september 2017. Komt dat nog in de vorm van een B-
stuk bijvoorbeeld? Zo ja, wanneer? 
Antwoord:  
Bij de vaststelling van het Aanbestedingsdocument en Programma van eisen Wmo en Jeugdwet 
(collegevergadering 30 mei 2017 (C-stuk)) is besloten om de maatwerkvoorzieningen begeleiding 
individueel en begeleiding groep volledig te kantelen naar de algemene voorzieningen. Voor de 
zorgaanbieders die deze algemene voorzieningen gestalte zullen geven, betekent het (in vergelijking 
tot de inzet via maatwerkvoorzieningen) de mogelijkheid van een flexibelere ondersteuningsinzet ten 
behoeve van de cliënt en minder administratieve lasten (geen afrekening op individueel niveau). Voor 
de cliënten betekent het - naast passender ondersteuning - dat er geen sprake meer is van eigen 
bijdragen via het CAK. In voorkomende gevallen betalen cliënten wel de kosten van het vervoer en de 
maaltijden.  
 
Om de subsidiëring van zorgaanbieders in dit kader mogelijk te maken, zullen we naar verwachting in 
november 2017 de Verordening algemene voorzieningen Wmo aan de raad voorleggen (A-stuk). We 
wijken hiermee overigens enigszins af van de periode van besluitvorming die we in de Memo Sociaal 
Domein van juni jl. hadden vermeld. Genoemde verordening vormt de juridische grondslag voor de 
verstrekking van (budget) subsidies aan professionele instellingen om genoemde ondersteuning te 
kunnen bieden. Met de verordening wordt tevens ingezet op de continuering van de professionaliteit 
en kwaliteit van ondersteuning. 
Een voorstel over de beschikbaarstelling van middelen om het college in staat te stellen meerjarige 
budgetsubsidies op dit vlak te kunnen verstrekken, zal aansluitend daarop, naar verwachting in 
december 2017, aan de raad worden voorgelegd (A-stuk). 
 
Programma 7 
[pag. 95] 
In 2018 zal de gemeente over de volle breedte maatschappelijk verantwoord inkopen. 
Vraag: 
Wanneer kan de raad een voorstel tegemoet zien, nog dit jaar?  
Antwoord:  
We verwachten dit voorstel in het eerste kwartaal van 2018 gereed te hebben. De raad zal tussentijds 
worden geïnformeerd over de voortgang hiervan. Het beleid zal, naast kaders, een aantal concrete 
projecten benoemen waarmee we als gemeente impact kunnen maken.  
 
Er komt een routekaart om in 2030 als gemeentelijke organisatie energieneutraal te zijn. 
Vraag: 
Wanneer kan de raad een voorstel daartoe tegemoet zien? 
Antwoord:  
Deze kaart zal in 2018 worden opgesteld.  
 
[pag. 99/102] 
De kostenstijging voor de afvalverwerking is groter dan de stijging van de afvalstoffenheffing. De tabel 
op blz. 99 laat zien dat de lasten ongeveer gelijk in de periode 2018 t/m 2020 (€ 2.255.000 per jaar), 
terwijl de baten voor de afvalstoffenheffing stijgen van € 2.614.000 in 2018 naar 2.941.000 in 2020.  
Vraag: 
Gaarne de onderbouwing van het genoemde tekort en waarom een bedrag van € 600.000 uit de 
algemene reserve nodig is om de afvalstoffenheffing langzamer te laten stijgen in de jaren 2018 tot en 
met 2020. 
Antwoord:  
In de voorjaarsnota 2017 is aangegeven dat het aantal aangeboden tonnages afval structureel is 
gestegen en is om die reden de begroting 2017 aangepast. Vanaf de begroting 2018 wordt rekening 
gehouden met dit hogere kostenniveau. Om kostendekkend te zijn zou de afvalstoffenheffing in 2018 
met 12% moeten stijgen. Om de stijging te dempen wordt in de periode 2018 tot en met 2020 jaarlijks 
een bedrag onttrokken aan de algemene reserve. Omdat deze onttrekking jaarlijks daalt tot nihil in 
2021 stijgt de afvalstoffenheffing daarmee gefaseerd. Het tekort stijgt niet in de periode 2018 – 2020 
door de kosten van afvalverwerking maar doordat de onttrekking aan de algemene reserve daalt.  
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Paragraaf lokale heffingen 
[pag. 123] 
De tabel “afvalstoffenheffing” geeft een specificatie van de kosten en bate voor de afvalverwerking en 
afvalstoffenheffing in 2018. 
Vraag: 
Gaarne het verloop van deze posten in de tabel over de periode 2016 (vastgesteld), 2017 (begroot) en 
2018 tot en met 2021. 
Antwoord:  

 
 

Vragen D66 
 
P 9: en bijlagenboek p 15: 
Vraag: 
Er is sprake van een ‘pilot BYOD’ - medewerkers gaan werken op eigen apparatuur. We snappen dat 
dat wat kosten met zich brengt, maar ook besparingen. Maar de kosten (voor een pilot, dus) bedragen 
voor 1ste en 2de fase € 445.000. Kan dat bedrag worden toegelicht? 
Voorts wordt de ICT-infrastructuur vervangen, kosten € 1.000.000. Kan dit bedrag worden toegelicht? 
Antwoord: 

De genoemde bedragen zijn investeringen voor GRIT en dat betekent dat deze bedragen betrekking 
hebben op Heemstede en Bloemendaal. Via de GRIT verdeelsleutel betaalt Bloemendaal 46% en 
Heemstede 54%. 
 

BYOD 
In het investeringsbedrag BYOD 2017 – 2018 zit geen krediet voor vervanging van de smartphones 
omdat deze in het voorjaar van 2017 zijn vervangen. 
 
In de kredietraming is er vanuit gegaan dat in het kader van het BYOD aan de medewerkers (totaal 
circa 360 medewerkers) een bedrag van maximaal € 1.250 ter beschikking gesteld voor de aanschaf 
van een device. Op basis van ervaring in een andere gemeente heeft circa 65% van de medewerkers 

kosten afvalstoffeninzameling en -verwerking 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Rekening VJN Prim.begroting Prim.begroting Prim.begroting Prim.begroting

Aanneemsom Meerlanden (restafval) 841.316 860.000 881.000 881.000 881.000 881.000

Aanneemsom Meerlanden (GFT-afval) 447.074 442.000 448.600 448.600 448.600 448.600

Aanneemsom Meerlanden (glas, papier, kunststoffen) 239.762 226.187 236.553 255.055 254.115 253.177

Aanneemsom Meerlanden (grof vuil) 29.462 39.000 39.600 39.600 39.600 39.600

Aanneemsom Meerlanden (KGA) 37.326 36.000 36.500 36.500 36.500 36.500

Aanneemsom Meerlanden  (milieustraat) 440.478 477.000 484.200 484.200 484.200 484.200

Aanneemsom Meerlanden (voorlichting e.d.) 44.973 60.500 49.200 49.200 49.200 49.200

ledigen en verwerken afval-/hondenpoepbakken 128.007 129.287 131.200 131.200 131.200 131.200

Doorbelasting VOR 29.735 19.469 19.044 19.044 19.044 19.044

Doorbelasting UOR 44.099 20.621 21.137 21.137 21.137 21.137

Doorbelasting GBKZ 150.897 165.696 166.589 166.589 166.589 166.589

oninbare vorderingen 13.047 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750

kwijtschelding 61.058 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

Totaal kosten taakvelden 2.507.234 2.548.510 2.586.373 2.604.875 2.603.935 2.602.997

netto opbrengst textielinzameling 45.179 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Nedvang 162.290 178.000 183.150 172.000 172.000 172.000

Mutatie voorziening afvalstoffenheffing 229.998 306.098 0 0 0 0

Onttrekking algemene reserve 0 0 300.000 200.000 100.000 0

Totaal baten 437.467 534.098 533.150 422.000 322.000 222.000

Netto kosten 2.069.767 2.014.412 2.053.223 2.182.875 2.281.935 2.380.997

Extra-comptabel toe te rekenen kosten

Algemene overhead (2016 in doorbelasting opgenomen) 41.302 41.302 41.302 41.302 41.302

BTW druk exploitatielasten 2018 498.448 511.491 519.423 519.280 519.138 518.995

Totale kosten 2.568.215 2.567.205 2.613.948 2.743.457 2.842.375 2.941.294

Opbrengst heffingen 2.568.215 2.567.205 2.613.940 2.743.457 2.842.374 2.941.295

Dekkingspercentage 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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het gehele budget gebruikt voor aanschaf van een device. In onderstaande berekening wordt er vanuit 
gegaan dat 65% € 1.250 besteed en 35% € 625. Voorts wordt er bij GRIT een budget van € 200 per 
medewerker gereserveerd voor de kosten van eventuele schades etc. Er wordt gerekend met een 
afschrijfperiode van 3 jaar. 
 

BYOD 1e fase    

100 medewerkers á € 1.250  125.000  

100 medewerkers á €    200  20.000  

  totaal 145.000  

     

BYOD 2e fase    

134 medewerkers á € 1.250  167.500  

126 medewerkers á €    650  81.900  

260 medewerkers á €    200  52.000  

  totaal (afgerond)  300.000  

     

Totaal aantal medewerkers á € 1.250 = 234 (65%) 

Totaal aantal medewerkers á €    650 = 126 (35%) 
 
ICT infrastructuur 
Het investeringsbedrag van € 1.000.000 is gebaseerd op de vorige vervangingsinvestering ICT 
infrastructuur. 
 
P 11:  
Vraag: 
Flexibele schil, “Ten tweede biedt dit budget de organisatie de mogelijkheid de ingezette transitie naar 
een andere werkwijze stapsgewijs goed te faciliteren”. Wat wordt hiermee bedoeld? 
Antwoord:  
Hiervoor verwijzen wij naar de nota strategisch HRM-beleid 2017 – 2020 waarin dit als volgt is 
toegelicht: 
- De investering die bij de organisatieontwikkeling al is gedaan om ons anders te gaan verhouden 

tot de samenleving, begint zijn vruchten af te werpen. Bij meerdere taakvelden (Ruimtelijk Beleid, 
Voorbereiding Openbare Ruimte, Uitvoering Openbare Ruimte, Communicatie) wordt toenemend 
van ‘buiten naar binnen’ gewerkt.  
Maar waar meer participatief wordt gewerkt blijkt dat trajecten ‘aan de voorkant’ meer tijd en werk 
vergen dan bij de traditionele werkwijze. De winst ‘aan de achterkant’ is meer draagvlak bij 
projecten en dus minder nazorg (zoals bijv. bezwaren).  
Ook de planning van deze trajecten is lastiger omdat wij tempo en fasering niet meer in eigen 
hand hebben: alle participanten zijn immers ‘eigenaar’ van het proces.  
Van buiten naar binnen werken heeft ook tot gevolg dat het ander (soort) werk genereert. Werk 
dat bovendien om een andere werkwijze vraagt dan zoals het nu is georganiseerd. En 
ondertussen moet al het traditionele werk ook ‘gewoon’ doorgaan. Kort samengevat: ‘oud’ en 
‘nieuw’ beginnen tegen elkaar aan te schuren. 

- Nieuwe gemeentelijke taken, veranderende wetgeving (bijv. omgevingswet) en toenemende 
complexiteit vragen tijd en energie om goed voor te bereiden en professioneel te implementeren. 

- De samenwerking met Bloemendaal is noodzakelijk naar de toekomst om voldoende robuust en 
sterk te blijven op verschillende aspecten. Maar samenwerking goed en zinvol organiseren vergt 
eerst een investering voordat dat dit uiteindelijk kan renderen. Deze investering is en wordt nu 
vooral bij bedrijfsvoering gedaan, maar zal ook bij het merendeel van de andere taakdelen aan de 
orde komen. 
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P 44:  
Vraag: 
Ondermijning. Wat heeft de prioritering van het onderwerp “ondermijning” de afgelopen twee jaar 
concreet opgeleverd voor Heemstede? Zijn er bijvoorbeeld al gevallen van “ondermijning” 
gesignaleerd en succesvol aangepakt? 
Antwoord:  
Doordat we met samen met de benodigde partners (Politie, OM, Belastingdienst, andere gemeenten) 
de samenwerking geïntensiveerd hebben is er op dit terrein vooruitgang geboekt. 
Er wordt op diverse casussen geacteerd. We kunnen hier verder geen mededelingen over doen. 
De werkgroep woon- en adresfraude is medio juli gestart. Een flink aantal adressen staat inmiddels in 
onderzoek. 
 
p 50: 
Vraag: 
Hellingbanen Cruquiusbrug. Vermeld staat dat de Provincie “het project heeft doorgeschoven” 
vanwege een “herziening van de plannen”. Dat klinkt als een cirkelredenering. Wat is de concrete 
reden voor de vertraging? Welke maatregelen had de Provincie genomen om vertraging te 
voorkomen? Waarom is dat niet gelukt? Is Heemstede hier goed bij betrokken en geïnformeerd 
geweest? Wat vind het college hiervan? 
Antwoord:  
De door de provincie aangegeven reden voor vertraging is vanwege de herziening van de plannen 
(lees: een meer duurzame brug). De provincie Noord-Holland heeft toegezegd dat de hellingbanen in 
het plan blijven. Met de provincie is meerdere malen ambtelijk en bestuurlijk overleg geweest. Het 
project loopt, maar de planning blijft een aangelegenheid van de provincie. Het is niet bekend welke 
maatregelen de provincie Noord-Holland heeft genomen om vertraging te voorkomen. Heemstede is 
onlangs door de provincie geïnformeerd. Heemstede is afhankelijk van de planning van de provincie. 
 
Zie tevens beantwoording van de vragen van HHB over dit onderwerp. 
 
P 55:  
Vraag: 
fietsparkeren bij station: Bloemendaal draagt niet meer bij in de kosten. Is er nog sprake van overleg 
met en inbreng van Bloemendaal aangaande hun eisen en wensen ten aanzien van het fietsparkeren? 
Zo ja, waarom? 
Antwoord:  
Het college voert geen overleg meer met Bloemendaal over de bewaakte fietsenstalling. Zodra 
Bloemendaal bereid is een financiële bijdrage te leveren aan het fietsparkeren gaan we uiteraard met 
elkaar in gesprek over de eisen en wensen. 
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