Spreektekst Begrotingsraad 2020
Het college van Heemstede heeft de begroting van 2021 vastgesteld.
De begroting is sluitend mede door grepen van dit college uit de reserve.
Als we kijken naar het weerstandsvermogen,
Het weerstandsvermogen is een ratio welke aangeeft in hoeverre een organisatie eventuele
calamiteiten financieel op kan vangen. Het weerstandvermogen in 2019 en de jaren ervoor
schommelde rond 2 (wat ruim voldoende betekent).
Als we de opbrengst die gegeneerd is door de verkoop van de Eneco aandelen (36,7 miljoen euro)
buiten beschouwing laten, was het weerstandsvermogen gedaald tot onder de 1, waardoor we een
dikke onvoldoende scoren en financieel in zeer zwaar weer zouden verkeren . Wat dat betreft, saved
by the bell thanks Eneco.
Waar vinden we de scenario’s in de begroting bij andere calamiteiten, ik noem de Corona crisis en de
verwachte lagere inkomsten uit het gemeentefonds?
Wat we zeker weten is dat we vanuit Den Haag minder geld krijgen, hoe gaat u dat oplossen
wethouder, toch niet weer door een greep te doen uit de algemene reserve?
De VVD stelt voor om de opbrengsten van de Eneco gelden niet te gebruiken om de financiële gaten
te vullen, maar te investeren door ondersteuning te bieden aan onze ondernemers, ZZP-ers en
inwoners die door de crisis in de WW of Bijstand terecht zijn gekomen.
De wethouder ziet geen risico voor het sociale domein ten gevolgen van de Corona crisis, de VVD
maakt zich hier wel zorgen over, wat is u plan wethouder?
We missen net als vorig jaar de ambitie van dit college en zien dat veel projecten van vorig jaar zijn
gekopieerd en weer zijn doorgeschoven naar deze begroting.
Is er al een participatiebeleid? Nee, terwijl er al wel geld is uitgegeven, dat trookt niet met het
aangenomen VVD amendement “eerst een plan dan geld”, wat is de reden hiervan?
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed, we hebben nog niets gezien?
Het Parkeerbeleid is kennelijk geparkeerd en juist nu in de deze crisis zou je als gemeente
duidelijkheid moeten bieden, niet dus.
Verkeeroverlast en verkeersveiligheid worden verschoven op de lange termijnagenda. Kijkend naar
het wegcategorieseringsplan, kan het nog wel 10 jaar duren voordat alle straten in Heemstede 30
kilometerzones worden. De VVD (in samenwerking met D66) komt met een motie om dit te
versnellen en de verkeersveiligheid in Heemstede te vergroten. We gaan ervanuit dat deze motie
door de gehele raad gesteund zal worden.
Ten aanzien van het veilig wonen in Heemstede het volgende; Er wordt nu 0,5 FTE gevraagd voor het
tegen gaan van ondermijning en cybercriminaliteit. De VVD is juist geschrokken door de stijging van
30% meer woninginbraken in ons dorp. Het gevoel van jezelf veilig voelen in je eigen woning heeft
voor de VVD prioriteit en wij hebben dan ook een motie voorbereid om deze veiligheid te prioriteren.
Als laatste punt het nieuwe afvalbeleid. De proef met omgekeerd inzamelen in de wijk Merlehoven is
achterhaald en ingehaald door nieuwe technieken en wetenschap. Nascheiding in combinatie met
bronscheiding is goedkoper, milieu en gebruiksvriendelijker dan het omgekeerd inzamelen laat staan
werken met verschillende tarieven per huishouden. Niet voor niets gaan omliggende gemeenten
over op nascheiding. De VVD zal zich de komende tijd sterk maken om deze duurzame, goedkopere
en klantgerichte manier van afvalinzameling te realiseren voor de inwoners van Heemstede.
Dank uw voorzitter!

