
     

 

 

Ons Heemstede ligt er lommerrijk bij. Er lijkt niet veel aan de hand, problemen zijn klein. Als land 
verkeren we op dit moment echter in een continue staat van crisis. Coronacrisis, stikstofcrisis, 
energiecrisis, asielcrisis, arbeidscrisis etc. We hoppen van de ene naar de andere crisis. Langzaam 
zullen de gevolgen van de diverse crisissen ook in Heemstede doorsijpelen of doen dat al.  

De komende jaren lijkt Heemstede er warmpjes bij te zitten, althans de gemeentelijke begroting dan, 
voor de rest gaat de verwarming uit. De rijksuitkeringen die zijn begroot zijn fors, als gevolg van de 
trap op trap af regeling. Tegelijkertijd kunnen we voorzien dat tegen het einde van deze raadsperiode 
de vlag er heel anders bij komt te hangen. Dat betekent dat we behoedzaam moeten zijn. Ruimte voor 
echt structurele uitgaven lijken er niet te zijn. Tijdelijke in te zetten budgetten zijn mogelijk. Graag 
horen we van het college een reflectie hierop. 

Nu er slechts een kaderbrief ligt, is het aan ons als raad om de kaders nadrukkelijk mee te geven voor 
de komende begroting. Tegelijkertijd kunnen wij ons voorstellen dat ook het college inmiddels wel een 
beetje de tijd heeft gehad om na te denken over hun koers en visie op de begroting, ook al zijn ze nog 
maar kort in het zadel. Graag horen we daar ook iets van terug als het college straks op alle inbreng 
reageert. Sowieso spreken we hierbij wel de wens uit dat het toegezegde collegeprogramma zo 
spoedig mogelijk ter bespreking kan worden aangeboden. Een college zonder koers, is een als een 
schip zonder kompas. Het vaart enkel doelloos rond, het dobbert op de golven naar een onbekende 
bestemming.  

De volgende punten ziet HBB graag meegenomen in de aankomende begroting: 

• Graag zien we daarin al een prioritering hoe het college het hoofd gaat bieden aan de talloze 
uitdagingen die op ons pad liggen en de ambtelijke uitbreiding die hiervoor nodig is. Hierbij 
gaan we er vanuit dat het college ook put uit het collegebericht over de benodigde formatie 
van ambtelijke organisatie.  

• HBB zou graag extra aandacht willen terugzien voor de huishoudens die net boven en buiten 
alle toeslagen en extra’s zitten. Juist deze groep valt zo vaak tussen wal en schip. Op welke 
wijze kunnen we deze huishoudens tegemoet komen? Kan er bijvoorbeeld een staffel komen?  

• Tegelijkertijd is het door de gierend hoge inflatie en energieprijzen die de pan uit vliegen voor 
veel mensen, ook zij die het goed lijken te hebben, sappelen aan het worden. Wij verzoeken 
het college, gelet op ons ruime jasje, tijdelijk af te zien van de inflatiecorrectie in de OZB 
opbrengst. 

• In de begroting zien we graag een apart inlegvel, of bijlage waarin inzichtelijk gemaakt wordt 
welke doorwerkingen de verschillende crisissen financieel hebben.  

• HBB pleit er voor dat naast het initiatievenbudget ook het budget Wij maken Heemstede voor 
grotere initiatieven gecontinueerd wordt. Dat was en is een groot succes gebleken. En dan 
verwijzen we bijvoorbeeld graag naar de skatebaan die net is opgeleverd.  

• Met betrekking tot onderhoud; De openbare buitenruimte, ons groen, ons bos en 
speelplaatsen verdienen extra inzet en investeringen. College investeer hier dus in. Na jaren 
van Corona is niets duidelijker geworden dan de noodzaak van goed onderhouden 
groenvoorzieningen en speelplaatsen. Dit is zeker iets waar ook een projectmatige wijze in 
geïnvesteerd kan worden. Onze suggestie: inventariseer de staat van ons openbaar groen en 
welke kwaliteitsslag nodig is om het weer in lijn te brengen met de afgesproken beeldkwaliteit 



     

 

en huidige inzichten op onderhoud inclusief ecologie, duurzaamheid en klimaat. Daarnaast is 
bijvoorbeeld ook het beheerplan Groenendaal wel eens toe aan een update, pak dit op! 

• Dan wegonderhoud: HBB staat voor geluidsarm of armer asfalt waar mogelijk: nodig voor de 
leefbaarheid van omwonenden van de drukke doorgaande routes. Dit zal effecten hebben op 
de jaarlijkse kosten aan onderhoud. Wij verwachten dat de komende begroting hierop wordt 
aangepast. Daarnaast vindt HBB het belangrijk dat een inhaalslag kan worden gemaakt op 
achterstallig onderhoud van wegen.  

Dan nog zaken die weliswaar uiteindelijk landen in de begroting, maar ook meer met algemeen 
beleidsuitgangspunten te maken hebben en die we graag meegeven aan het college. 

• HBB maakt zich zorgen over de jeugdzorg. Nog meer maken we ons zorgen dat we onze 
kinderen niet kunnen helpen als zij zorg nodig hebben. HBB vindt het onverteerbaar dat 
kinderen langs de kant staan, simpelweg omdat er geen hulpverlener beschikbaar is. Wellicht 
is het beeld op papier anders, maar ouders zoeken zich een ongeluk naar de ene hulpverlener 
waar nog plek is. Kan dat niet beter geregeld worden college? Is er niet iets op poten te 
zetten, waar snel te zien is waar men zich wel kan aanmelden? In zo’n systeem investeert HBB 
graag.  

• Afval: graag ontvangen we nog voor de begroting een plan van aanpak. Wat gaat dit nieuwe 
college nou doen? 

• Veiligheid Binnenweg Raadhuisstraat. HBB hoort dat steeds meer van onze inwoners onze 
winkelstraat mijden in het weekend. Te druk, onveilig en onoverzichtelijk, zeker met kinderen. 
Kan het college het lopende onderzoek spoedig ter hand nemen?  

• Zwembad: over niet al te lang wordt er gesproken over de nieuwe aanbesteding. Nog afgezien 
van een openlucht zwembad, ziet HBB graag een beeld of visie over de toekomstige 
bekostiging van de sporthal en het zwembad. Hoe zit dit in elkaar? Welke investeringen zijn in 
de toekomst nodig? Kan het college toezeggen hierover een notitie aan te bieden? 

Ik rond af. Ik zou hier het hele HBB programma kunnen oplepelen, maar de tijd is beperkt. Daarom 
voor nu een beperkte selectie, ik verwijs u er uiteraard graag naar. We kijken uit naar de invulling van 
de begroting. 

 

 

 


