Schema moties / amendementen Begrotingsraad 8 2019 (Begroting 2020)
Amendement / Motie

Indiener(s)

Amendement Reserve Sociaal Domein op orde
De raad besluit
 dat de reserve Sociaal Domein bepaald moet worden aan de hand van een risicoanalyse
van de open einde regeling
 dat in de begroting 2020 het risicotarief van 10 % moet worden gehanteerd voor het
bepalen van de omvang van de reserve Sociaal Domein.

CDA, VVD,
D66

Reactie College

Besluit Raad

Ontraden

Voor: VVD, D66,
CDA

blijven leren
ervaringen,
periodiek
onderbouwen
bij P&C-cyclus

Tegen
HBB, GL, PvdA

Verworpen/
Aangenomen

verworpen

Amendement Uitstel instemming kredieten 2020 inzake integraal huisvestingsplan
De raad besluit:
1)

2)

Dat de volgende drie kredieten:
a) ‘Nieuwbouw gymzaal Nicolaas Beetsschool’ ad € 1.088.000,
b) ‘Nieuwbouw Nicolaas Beetsschool’ ad € 3.155.990 en
c) ‘Voorfinanciering kinderopvang Nicolaas Beetsschool’ ad. € 316.008
uit het overzicht kredieten 2020 worden gehaald zodat deze bij vaststelling van de
begroting 2020 niet worden geautoriseerd.

Neutraal
VVD, D66,
CDA

Bovengenoemde drie kredieten niet eerder voor te leggen aan de raad dan wanneer
het definitief Integraal Huisvestingsplan inclusief begroting en noodzakelijke
investeringen 2020 beschikbaar is voor een gedegen en zorgvuldige afweging door
de raad.

gezien het
draagvlak voor
het IHP binnen
de raad. Onrust
bij betrokkenen
voorkomen.

unaniem

aangenomen

Amendement Uitstel instemming twee kredieten inzake afvalverzameling

Neutraal

De raad besluit:
1. De kredieten:
a) ‘Vervangen ondergrondse containers restafval en GFT‘ ad € 121.500 en
b) ‘Invoer duurzaam afvalinzamelsysteem (omgekeerd inzamelen)’ ad € 1.200.000,

VVD, CDA
Voorkeur voor
investeringen in
overzicht met
kredieten.

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

Aangenomen

1

Amendement / Motie

Indiener(s)

Reactie College

Besluit Raad

Verworpen/
Aangenomen

uit het overzicht kredieten 2020 te halen zodat deze bij vaststelling van de
begroting 2020 niet worden geautoriseerd;
2. Beide genoemde kredieten niet eerder voor te leggen aan de raad dan wanneer
voldoende informatie beschikbaar is voor een gedegen en zorgvuldige afweging
door de raad in de wijze van afval scheiden voor Heemstede;
3. Een krediet beschikbaar te stellen van € 120.000 voor de voorbereiding van de
besluitvorming over de onder 1. genoemde kredieten.
Amendement Uitstel instemming krediet buitenruimte Spaarneborgh fase II
De raad besluit:
1. Het krediet ‘Renovatie buitenruimte Spaarneborgh fase II’ ad € 350.000 uit het
overzicht
kredieten 2020 te halen zodat deze bij vaststelling van de begroting 2020 niet
wordt geautoriseerd.
2. Het genoemde krediet niet eerder voor te leggen aan de raad ter besluitvorming
dan
wanneer voldoende informatie beschikbaar is met betrekking tot ofwel uitvoering
‘Renovatie buitenruimte fase I en fase II’ ofwel ‘Grondige (groen) renovatie’ bij
Spaarneborgh.

Neutraal
VVD, D66,
CDA

Voorkeur voor
investering in
overzicht met
kredieten.

Unaniem

aangenomen
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Amendement / Motie

Indiener(s)

Reactie College

Besluit Raad

Verworpen/
Aangenomen

VVD, HBB,
D66, CDA

Positief nu

unaniem

aangenomen

PvdA

Positief

unaniem

aangenomen

Unaniem
Na hoofdelijk
stemming

vastgesteld

Amendement Geen verhoging OZB
De raad besluit:

-

De in de (meerjaren)begroting 2020 - 2023 voorgenomen structurele verhoging
van de OZB - namelijk 2% in 2021 en 4% vanaf 2022 - te laten vervallen en de
wegvallende inkomsten te dekken door in 2021 € 125.000 en vanaf 2022 €
250.000 te verrekenen met de saldi vanuit de bijgestelde meerjarenbegroting
2020 - 2023 (zie Eerste begrotingswijziging 2020 p. 1).

wel kritisch
blijven naar de
toekomst toe.

Amendement ‘Politiek, jong geleerd oud gedaan’
De raad besluit:
- De laatste zin op pagina 82 onder Talentontwikkeling jeugd (“Dit doen we door …
scholen en verenigingen”) te vervangen door:

- “Dit doen we door naar de mening van de jeugd te luisteren en daarvoor in
samenwerking tussen jeugd, scholen, college, raad en andere relevante partijen een
meerjarig actieplan op te stellen waarin dat voor een zo groot mogelijke groep jongeren
bereikt kan worden.”

Programmabegroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023 plus de Eerste
begrotingswijziging 2020
1. De geamendeerde (schriftelijke) programmabegroting 2020 vast te stellen;
2. De kredieten 2020 conform het 'overzicht kredieten 2020' beschikbaar te stellen;
3. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2021-2023.
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Amendement / Motie

Indiener(s)

Reactie College

Besluit Raad

Verworpen/
Aangenomen

Eerste begrotingswijziging 2020
1. in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2020;
2. kennis te nemen van de financiële effecten voor de jaren 2021-2023;
3. de eerste begrotingswijziging 2020 te betrekken bij de behandeling van de begroting
2020 in de raad van 8 november 2019.

Motie Inhuur externen terugdringen
Verzoekt het college:
-

-

Blijvend te sturen op het behoud van een kwalitatief goed ambtenarenapparaat en
tevens te sturen op een effectieve inzet;
De inhuur van externen te beperken zoals genoemd in het collegeakkoord 2018-2022;
Zodanig te sturen dat – bij gelijkblijvende opgaven - eind 2022 gestreefd wordt dat de
formatie gelijk is aan het aantal fte’s in 2019 te weten: 174 fte minus 2 fte
gefinancierd door derden en minus aantal fte gerelateerd aan outsourcen ICT in 2019.
Inzicht te geven in het totale budget zowel voor vast personeel als inhuur op aantal fte
en totale loonsom, op jaarbasis en dit inzicht jaarlijks aan het eind van het jaar aan te
leveren.

VVD, D66,
CDA

unaniem

aangenomen

Positief

INGETROKKEN Motie ‘een instrument voor een monument’
Verzoekt het college:
- een lijst op te maken van de bouwkundige staat van de monumenten in Heemstede;
- aan de hand van deze lijst een plan van aanpak te maken in overleg met de eigenaren,
om de
bouwkundige staat van de monumenten in Heemstede op peil te houden;
- om zo op tijd in te kunnen grijpen bij vervallen monumenten.

Ontraden,
HBB

Intentie
ondersteund

xxxxxxxxxxx

4

Amendement / Motie

Indiener(s)

Reactie College

Motie ‘it giet oan!’
Roept het college op:
Te onderzoeken of en op welke wijze het mogelijk is om een tijdelijke ijsbaan te realiseren
in Heemstede in de wintermaanden, indien mogelijk nog deze winter en gaat over tot de
orde van de dag.

Besluit Raad

Verworpen/
Aangenomen

Voor: HBB,
D66, PvdA, GL
HBB

Positief

aangenomen

Tegen: VVD
CDA

AANHOUDEN tot 28 november a.s. Motie ‘Heemstede; Groene Oase’
Roept het College op:
• Binnen de MRA het behoud van Heemstede als een historische, duurzame, natuurlijke
‘groene oase’ prioriteit te geven in ruimtelijk-, ‘natuur en groen-’ en cultureel beleid;
• Ook in overige lokale en regionale discussies en op besluit- en invloedsmomenten over
woningbouw, mobiliteit, recreatie en natuur de Heemsteedse functie als ‘groene oase’
keer op keer te onderstrepen; te hanteren en te verdedigen;
• Bij grootschalige (woning)bouwprojecten het principe van “Rood voor Rood” te
hanteren waarbij bestemmingsplannen leidend zijn en dit consequent naar buiten te
communiceren;
• In ruimtelijk beleid het uitgangspunt “Groen blijft Groen” te hanteren en de focus te
leggen op het behoud en het verder ontwikkelen van Heemstede als een groen,
historisch, duurzaam en recreatie dorp;
• Voor wat betreft de eventuele nieuwbouw van woningen in te zetten op kwaliteit en
niet op kwantiteit en hier innovatie, creativiteit, duurzaamheid, circulariteit en
klimaatbestendig bouwen concreet vorm te geven;
• Hierbij intergenerationele woonoplossingen die sociale cohesie in Heemstede ten goede
komen te realiseren.
• En deze motie toe te sturen aan alle gemeenten van de MRA.

Neutraal
Discussie open
houden.

VVD

Er zijn nog
vraagstukken
waarover
gesproken moet
worden.
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