
Geachte voorzitter, dames en heren 

Het is een bijzondere tijd, een moeilijke tijd voor de wereld, Nederland en ook ons eigen Heemstede, 
op het moment van schrijven bevinden we ons in de tweede golf van Covid-19. Er is niemand die 
daar geen last van ondervindt. Bezoeken in verpleeghuizen gaan erg moeizaam. De jeugd moet veel 
binnen blijven. Dagelijkse beslommeringen als boodschappen zijn een uitdaging geworden. Onze 
ondernemers, met name degenen in de Horeca hebben het zwaar te verduren, en voorzitter dan heb 
ik het nog niet eens over degenen die daadwerkelijk ziek zijn geworden van dit nare virus. En 
inwoners die door eenzaamheid veel negatieve gevolgen ervaren. Waarbij zelfs door eenzaamheid 
verhoogde kans op overlijden.  

Dit is een tijd die vraagt om samenwerking, wij met bewoners, bewoners met bewoners, het college 
met de raad en oppositie met coalitie. Samen moeten we ten strijde trekken tegen de nare effecten 
van het corona virus. En ten aanzien van de eerder genoemde eenzaamheid dienen we dan ook in 
navolging van meerdere gemeenten een motie in, genaamd “ Samen tegen Eenzaamheid”

Voorzitter, de begroting is een keurig, degelijk opgesteld document waarin ten aanzien van het 
Covid-19 virus speciaal een hoofdstuk is toegevoegd. En waarbij ook een zekere soberheid voelbaar 
is. 

Wij complimenteren het college en de ambtelijke organisatie hiervoor. Tevens willen wij dank 
uitspreken aan hen die er zoveel tijd in gestoken hebben om onze vragen te beantwoorden en ons 
van uitleg te voorzien.

Voorzitter, de tijd vraagt erom voorzichtig om te springen met de financiële middelen die er zijn. 
Tegenvallende dividenden, hogere kosten, uitval waardoor meer inhuur, zullen in de toekomst meer 
aan de orde zijn dan meevallers. Het is van het grootste belang dat we hierop anticiperen. We 
hebben het geluk dat onze reserves goed op peil zijn en dat we een groot bedrag aan Eneco gelden 
hebben gekregen. Dit geld mag wat HBB betreft niet gebruikt worden voor eenmalige politieke 
ambities, maar om de financiële zelfstandigheid en zekerheid van Heemstede te borgen.

Dit is wat HBB betreft niet de tijd om bewoners extra te belasten. We moeten de bewoners juist 
zoveel mogelijk tegemoet komen. Zowel door ze te ondersteunen, hulp te bieden, maar ook het niet 
verhogen van de belastingen. Het langer wachten met de volledige afschaffing van de 
hondenbelasting is wat HBB betreft niet acceptabel, we zullen hier een amendement over indienen. 
Ook willen wij wederom aandacht vragen voor de elk jaar maar weer oplopende kosten van de 
afvalinzameling. Het rapport en de inzichten zijn er, nu nog de te nemen stappen!   

Voorzitter, om onze ondernemers tegemoet te komen hebben wij getracht het verbieden van 
reclame drukwerk middels de ja-ja sticker te voorkomen. HBB stond hier echter helaas alleen in. Dit 
terwijl we in deze tijd juist onze ondernemers moeten steunen. Wij zouden graag nogmaals onze 
burgers willen oproepen lokaal te kopen. Er zijn tal van leuke lokale initiatieven, zo hebben sommige 
restaurants een afhaalmenu om thuis uit eten te gaan en is er de Heemsteedse foodbox. Zo helpen 
we elkaar!

Ook zijn wij zeer verheugd met het Digipanel en Wij maken Heemstede, een goede stap voor meer 
participatie van onze inwoners. Uiteraard zien wij graag dat het college zich blijft inzetten voor meer 
participatie zodat ook inwoners die niet snel zelf het initiatief nemen betrokken kunnen worden. Met 
name op het gebied van de omgevingswet, duurzaamheid, energietransitie en in het verlengde 



daarvan de energievoorziening. Hierbij zullen belangrijke keuzes gemaakt moeten worden die het 
meest passend zullen zijn voor onze inwoners.    

Tot slot voorzitter, wij hebben goede hoop dat het dossier Manpadslaangebied na ruim 20 jaar witte 
rook oplevert. Ook de verkeersdrukte en de 30 kilometer zones moeten op goede wijze worden 
aangepakt ,zodat de leefbaarheid en veiligheid van onze bewoners nog meer aandacht krijgt. Dit zal 
moeten leiden tot tevredenheid van, waar het HBB het meest omgaat, onze inwoners. 

We wonen in een prachtig dorp waar het voor onze inwoners goed toeven is, met al zijn 
voorzieningen en winkels en waar wij gastvrij bezoekers ontvangen. We zijn niet voor niets de meest 
gastvrije gemeente van Nederland.

Ondanks de toestand waarin de wereld verkeerd, zien we 2021 toch vol vertrouwen tegemoet. 


