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 CONCEPT schema amendementen en moties Begroting 2018
Begrotingsraad 2/3 november 2017  

nr Amendementen Indiener(s) Reactie College Besluit Raad Verworpen/
Aangenomen

A01
Beter beeld van minimabeleid

Verzoekt het college:
 In het eerste kwartaal van 2018 een Minima Effect Rapportage te laten uitvoeren.
 Het benodigde budget ten laste van de Reserve Sociaal Domein te brengen.

GroenLinks
PvdA 
VVD
D66 
CDA
HBB

Het college 
gaat het 
verzoek 
uitvoeren, 
maar heeft 
kanttekeningen

Voor:
GL, PvdA, 
VVD, CDA, 
D66, HBB

Unaniem 
17 stemmen

Aangenomen

A02

Versneld onderhoud Leidsevaartweg Noord + Zuid

Besluit:
 Aan het overzicht kredieten 2018 wordt een voorbereidingskrediet toegevoegd van     

€ 200.000 voor het project Fietspad Leidsevaartweg, waarbij de voorbereiding in 2018 
en de uitvoering in 2019 zullen gaan plaatsvinden.

 De raad neemt kennis van het feit dat de kapitaallasten die voortvloeien uit dit project 
(€ 53.000 in 2020) ook een jaar naar voren worden gehaald.

D66
HBB
VVD
CDA
GL
PvdA

Het college 
steunt het 
amendement

Voor:
GL, PvdA, 
VVD, CDA, 
D66, HBB

Unaniem
17 stemmen

Aangenomen

A03

Fontein

Besluit: 
 een tijdelijke fontein in de haven te plaatsen
 en de kosten daarvan tot een maximum van € 5.000,-- ten laste te brengen van de 

algemene reserve HBB

Ingetrokken
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nr Moties Indiener(s) Reactie College Besluit Raad Verworpen/
Aangenomen

M01

Afvalbeleid met beleid

Verzoekt het college om
 in kaart te brengen wat de uiteindelijke bestemmingen zijn van het ingezamelde 

kunststofafval
 wat de extra op te halen, meer vervuilde, fractie van de pilot bij Merlenhove aan die 

eindbestemmingen toevoegt

CDA 
HBB
GL 
PvdA

College kan de 
motie 
uitvoeren.

Voor:
CDA, HBB, GL 
PvdA, D66 met 
stemverklaring

Tegen:
VVD met 
stemverklaring

14 voor, 
3 tegen

Aangenomen

M02

Elke huisuitzetting is er 1 teveel!

Verzoekt het college:
 In overleg te treden met betrokken woningbouwcorporaties en omliggende gemeenten
 De ambitie te verkennen voor het opzetten van een Fonds om huisuitzettingen te 

voorkomen
 En hierover de raad te berichten in het tweede kwartaal van 2018.

GroenLinks
PvdA
VVD

Het college 
ontraadt de 
motie.

Ingetrokken

M03

Groene scholen

Verzoekt het College:
 In het voorjaar van 2018 te onderzoeken hoe het proces van verduurzaming van 

schoolgebouwen eruit kan komen te zien.
 Hierover op overeenstemming gericht overleg met de desbetreffende schoolbesturen 

te voeren.
 Onderzoek te verrichten naar de financiële consequenties van het benodigde 

verduurzamingsbeleid schoolgebouwen Heemstede.
 De Raad voor de zomer 2018 over de resultaten van het te verrichten onderzoek te 

informeren alsmede verslag te doen van de gehouden overleggen.

VVD
PvdA 
GL
D66

Het college 
ervaart de 
motie als een 
steun in de rug.

Voor: 
VVD, PvdA, 
GL, D66

Tegen: HBB
CDA met 
stemverklaring

10 voor 
7 tegen

Aangenomen
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M04

Woningoplossingen: Tiny Houses in Heemstede 

Verzoekt het College:
 De vraag, maatschappelijke noodzaak en inpasbaarheid voor Tiny Houses in 

Heemstede kracht bij te zetten en te onderzoeken.
 Een inventarisatie te maken van mogelijke locaties in Heemstede voor Tiny Houses, 

waarbij in principe de ogen open gehouden worden voor een eventuele aanpassing in 
het bestemmingsplan

 Innovatieve en groene woonconcepten mee te nemen in de planfases van het 
Manpadslaangebied

 Te onderzoeken of de startersleningen hier een rol in zou kunnen spelen. 

VVD
CDA
D66 
PvdA 
GL

Het college 
steunt de 
motie.

Voor: 
VVD, CDA, 
D66, PvdA, GL

Tegen:
HBB met 
stemverklaring

13 voor
4 tegen

Aangenomen

M05

Plan Verkeersdoorstroom Heemstede

Verzoekt het College:
 Op korte termijn een plan op te stellen voor het structureel verbeteren van de 

doorstroming en het verminderen van de verkeersdrukte in Heemstede en voor de 
zomer 2018 dit plan voor te leggen aan de commissie Ruimte.

 In dit plan bijzondere aandacht te besteden aan, en data te genereren over, en 
oplossingen voor te stellen voor de bekende fileknelpunten in Heemstede en 
actiepunten te ontplooien die daar meer druk op zetten.

 Met inwoners en diverse partijen hierover in gesprek te gaan en met de regionale 
lobby de samenwerking te realiseren die hiervoor nodig is.

 Samen met inwoners eigen oplossingen te bedenken en uit te voeren.

VVD
CDA
HBB
VVD
GL
PvdA

Het college wil 
graag eerst de 
discussie van 
23 november 
2017 
afwachten.

Voor:
GL, PvdA, 
VVD, CDA, 
D66, HBB

Unaniem
17 stemmen

Aangenomen

M06

Minder afval loont

Verzoekt het College: 
 In de belastingverordening het prijsverschil tussen een grote en een kleine grijze 

rolcontainer te verhogen van ca. € 50 naar ca. € 100;
 Te onderzoeken of in de belastingverordening alternatieve inzamelingsvormen mogelijk 

zijn;
 Te onderzoeken om de de kleine grijze rolemmers gratis in bruikleen aan te bieden aan 

de bewoners, die over willen gaan naar een kleine grijze rolcontainer;
 Eventuele tekorten die dreigen te ontstaan door de overstap van bewoners naar een 

kleine grijze rolemmer te compenseren door een onttrekking uit de algemene reserve.

GroenLinks
PvdA
CDA 
VVD
D66

Het college 
gaat er mee 
aan de slag. 

Voor: 
VVD

Tegen: 
HBB met 
stemverklaring

13 voor 4 tegen

Aangenomen
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M07

Geen asbest in de grond

Verzoekt het College: 
 In de nota bodembeheer op te nemen dat partijen grond of bagger, voorafgaand aan 

de toepassing, gecontroleerd worden zodat de gemeente ze kan toetsen aan de 
normen voor asbest in de grond;

 Te onderzoeken of het aantal locaties waarvoor de 0-norm geldt voor asbest uitgebreid 
kan worden.

GroenLinks
PvdA
CDA 
VVD
D66
HBB

Het college is 
akkoord 
hoewel een 
andere wet van 
toepassing is.

Voor:
GL, PvdA, 
VVD, CDA, 
D66, HBB

Unaniem
17 stemmen

Aangenomen

M08

De jeugd heeft de toekomst

Verzoekt het college:
 Een voorstel uit te werken over de wijze waarop jongeren tussen de 12 en 21 jaar 

structureel betrokken kunnen worden bij de lokale democratie. 
 In dit voorstel bewezen concepten in den lande ter inspiratie mee te nemen 
 In het voorstel ook de mogelijkheden te verkennen om kinderen in de 

basisschoolleeftijd op gestructureerde wijze erbij te betrekken
 Gereed: tweede kwartaal 2018

GroenLinks
PvdA
HBB
CDA
VVD
D66

Het college 
steunt de 
motie. 

Voor:
GL, PvdA, 
VVD, CDA, 
D66, HBB

Unaniem
17 stemmen

Aangenomen

M09

Groene leges

Verzoekt het College:
 Te onderzoeken of, en onder welke randvoorwaarden, vrijstelling of verlaging van deze 

leges in Heemstede haalbaar en uitvoerbaar zou kunnen zijn; 
 Te onderzoeken of vrijstelling of verlaging van deze leges zou kunnen gelden voor 

particulieren, of ook voor andere rechtspersonen zoals stichtingen, verenigingen, 
scholen of bedrijven;

D66
VVD
PvdA
GL
HBB

Het college 
steunt de 
motie.

Voor:
GL, PvdA, 
VVD, CDA, 
D66, HBB

Unaniem
17 stemmen

Aangenomen

M10

Energietransitieplan

Verzoekt het College:
 Een energietransitieplan te ontwikkelen en dit voor te leggen aan de raad
 De ambitie uit te spreken om Heemstede energieneutraal te laten zijn en deze ambitie 

in een tijdspad te plaatsen. 

D66
GL

Het college 
steunt de 
motie.

Voor: D66, GL

Tegen: VVD 
met stemverklaring
HBB met 
stemverklaring
PvdA met 
stemverklaring
CDA met 
stemverklaring

6 voor, 11 tegen

Verworpen
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M11

Een kader voor de kadernota

Verzoekt het College:
 de kadernota in de toekomst niet slechts voor te leggen ‘ter kennisname’ maar ‘ter 

bespreking’, waarmee de mogelijkheid wordt gecreëerd om het College 
aandachtspunten mee te geven of moties in te dienen waar bij de voorbereiding van 
de begroting rekening kan worden gehouden;

 daarbij tevens en ten minste een duidelijk voorstel te doen wat betreft de financiële 
kaders (dat wil zeggen per programma het totaal van de uitgaven en van de 
inkomsten op hoofdlijnen, dus behoudens technische wijzigingen), en hierover 
besluitvorming te vragen aan de gemeenteraad.

D66
CDA 
GroenLinks 
PvdA
HBB
VVD

Het college 
steunt de 
motie.

Voor:
GL, PvdA, 
VVD, CDA, 
D66, HBB

Unaniem
17 stemmen

Aangenomen


