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Zaaknummer : 635806  
Afdeling : Ruimtelijk Beleid  
Portefeuillehouder : N.F. Mulder  
Openbaarheid : Openbaar  
 
 
ONDERWERP 
Uitvoering motie It giet oan (8 november 2019) 
 
SAMENVATTING 
De motie ‘it giet oan’ is op 8 november 2019 door de gemeenteraad aangenomen. 
In deze motie wordt het college opgeroepen te onderzoeken of en op welke wijze 
het mogelijk is een tijdelijke ijsbaan te realiseren in Heemstede in de 
wintermaanden, indien mogelijk nog deze winter.  
De gemeente staat open voor een dergelijk initiatief, maar ziet dit als een initiatief 
dat vanuit de samenleving zou moeten ontstaan. De gemeente heeft daarin een 
faciliterende rol.  Afhankelijk van de opzet van het initiatief kan voor eventuele 
financiële ondersteuning mogelijk gebruik gemaakt worden van het 
‘Stimuleringsbudget’ of het budget ‘Heemstede maakt mogelijk’.  
 
JURIDISCH EN BELEIDSKADER 
▪ Evenementenbeleid 
▪ Participatiebeleid 
 
BESLUIT B&W 
1. Kennis te nemen van de uitvoering van de motie ‘It giet oan’; 
2. Dit besluit voor te leggen aan de commissie Ruimte om over de uitvoering van 
de motie haar zienswijze kenbaar te maken (B-stuk) en te verzoeken de motie 
hierbij af te doen. 
 
AANLEIDING 
Op 8 november 2016 is de motie ‘it giet oan’ door de gemeenteraad aangenomen. 
In deze motie wordt het college opgeroepen om te onderzoeken of en op welke 
wijze het mogelijk is een tijdelijke ijsbaan te realiseren in Heemstede in de 
wintermaanden. Achterliggende gedachte is dat een ijsbaan een mooie functie kan 
vervullen als ontmoetingsplek, waar jong en oud kunnen 
samenkomen. Het biedt tevens een plek waar men buiten kan recreëren in de 
winterperiode.  
 
MOTIVERING/ UITVOE RING 
Er zijn drie manieren om te kunnen komen tot een ijsbaan in Heemstede: 
- De gemeente realiseert de ijsbaan zelf; 
- De gemeente stimuleert de realisatie van een ijsbaan; 
- De gemeente laat het initiatief voor een ijsbaan aan de inwoners. 
 
Heemstede vindt een ijsbaan bij uitstek een initiatief dat vanuit de behoefte van de 
samenleving zou moeten ontstaan. De gemeente heeft daarin een faciliterende rol. 
Binnen de reguliere budgetten heeft Heemstede geen ruimte voor de realisatie van 
een ijsbaan. In de periode tussen het indienen van de motie en voorliggende 
beantwoording zijn echter twee nieuwe budgetten ingesteld die mogelijk aansluiten 
bij de vraag om een ijsbaan. 
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De afgelopen periode is door de gemeente ingezet op het stimuleren en faciliteren 
van initiatieven van inwoners met als doel het eigenaarschap voor de eigen 
leefomgeving te vergroten.  
Dit heeft onder andere vorm gekregen in twee budgetten: het ‘Stimuleringsbudget’ 
en het budget ‘Heemstede maakt mogelijk’. Beide budgetten zetten in op het 
financieel ondersteunen van initiatieven van inwoners. Het bevorderen van sociale 
cohesie en de eigen inzet van inwoners zijn belangrijke pijlers bij beide budgetten. 
 
Als een initiatief voor een ijsbaan vanuit de samenleving ontstaat en daarvoor een 
financiële bijdrage nodig is, kan onderzocht worden of een bijdrage vanuit één van 
beide budgetten mogelijk is. Hierbij zal uiteraard moeten worden voldaan aan de 
gestelde voorwaarden van de budgetten. 
 
Conclusie 
De gemeente staat open voor een initiatief voor een (natuur)ijsbaan, maar laat dit 
initiatief graag over aan de samenleving.  Als initiatiefnemers financiële 
ondersteuning nodig hebben, kan worden gekeken naar de mogelijkheden die het 
‘Stimuleringsbudget’ of het budget ‘Heemstede maakt mogelijk’ bieden. Uiteraard 
dient daarbij voldaan te worden aan de gestelde voorwaarden van het betreffende 
budget. Zo dient er onder andere draagvlak voor het initiatief te zijn en is het 
belangrijk dat inwoners een grote rol hebben in het uitvoeren van het initiatief.  
 
FINANCIËN 
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. 
 
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE 
- 
 
DUURZAAMHEID 
- 
 
BIJLAGEN: 

1. Motie It giet oan 
 
 


