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1 CDA Begroting 
2020

9. Organisatie: de basis op orde
Er wordt voorgesteld om extra personeel aan te 
trekken, zowel intern als extern. 

a) In welke mate worden er ook mensen 
aangetrokken die nu een afstand tot de 
arbeidsmarkt hebben? 

b) Houden wij ons ook aan de gestelde eisen 
die wij hebben bepaald in de SROI?

a. Als gemeentelijk werkgever willen wij een voorbeeld hierin 
vervullen. O.a. schoonmaak, facilitaire werkzaamheden en 
werkzaamheden in de buitendienst zijn uitbesteed aan Paswerk. Per 
1 oktober 2019 hebben we ook de catering van 
personeelsrestaurant uitbesteed aan een leer-werkbedrijf 
(Perspektief). We zijn nu ook bezig met de creatie van taalstages 
voor nieuwe Nederlanders, wat hen moet helpen de overgang naar 
een betaalde baan te vergemakkelijken. 
b. Ja, deze maken nu onderdeel uit van ons inkoopbeleid. De 
betreffende beleidsregels zijn eind september in B&W vastgesteld 
en ter informatie aan de Raad verzonden.

B

2 GL Begroting 
2020

1. [pag. 72]: Worden de auto’s van de serviceteams 
elektrisch?

Er zijn voor de serviceteams groen recent twee elektrische auto’s 
aangeschaft. De auto’s die nu nog ter vervanging in de begroting 
staan, zijn te zwaar voor een elektrische variant. De mogelijkheden 
en nieuwe technieken op dit gebied volgens we wel op de voet. De 
vervanging wordt in de begroting gezet op basis van de 
afschrijftermijn. Daadwerkelijke vervanging wordt ingezet als de 
voertuigen daar ook technisch aan toe zijn.

B

3 GL Begroting 
2020

2. [pag. 112 e.v.]: Krijgen we ook een website 
Heemstede zet stappen? (zie 
https://bloemendaalzetstappen.nl/)

Het antwoord op deze vraag wordt nagezonden. B

4 HBB Begroting 
2020

3: Pagina 26, A: Kredieten: 
Vervanging 5 auto’s 
Vraag: Is er goed gekeken naar de financiële 
noodzaak van deze vervanging? Zijn deze auto’s 
inmiddels qua onderhoud zoveel duurder dat nieuwe 
aanschaf prefereert. Heeft men middels de stofkam 
hier ook gekeken of er nog winst te behalen viel?

We kijken altijd op het laatste moment voordat we over gaan tot 
vervanging naar de noodzaak. Vanwege de opzet van de 
begrotingscyclus is het wel nodig om vervanging tijdig op te nemen. 
Zo is de vervanging van de gesloten auto serviceteams al enkele 
keren doorgeschoven.  

B

5 HBB Begroting 
2020

10: Algemeen: 
Overzicht inhuur
Vraag: Graag zouden wij een overzicht ontvangen van 
de totale kosten van externen, inhuur e.d. over de 
jaren 2018, 2019, 2020

Het antwoord op deze vraag wordt nagezonden. B

6 VVD Bestuurlijke 
hoofdlijnen

Pag. 10, Stevige basis en uitvoeringskracht
“….De basis  bezetting van de ambtelijke organisatie 
staat al langer onder druk en met de hierboven 
genoemde ontwikkelingen is een investering nodig om 
onze bestuurskracht op peil te houden……”

B

https://bloemendaalzetstappen.nl/
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Per 2018 is, nadat de economische crisis voorbij was, 
conform het Strategisch HRM-beleid 2017 – 2020, 
totaal € 403.000 structureel uitgegeven aan 5,7 extra 
fte’s. De financiering is voor € 279.000 opgepakt in de 
lopende begroting. 
Voor riolering werd 1,5 fte ingeboekt en de structurele 
kosten verwerkt in de rioolheffing vanaf 2018.
Per 2019 zijn 1,5 fte structureel toegevoegd; totaal € 
120.000. 
VRAAG: is de werving van 1,5 fte gerealiseerd in 
2019?

De in 2019 toegekende 0,5 fte - participatie, 0,5 fte – duurzaamheid 
en 0,5 fte - economische zaken zijn inmiddels ingevuld. 

7 VVD Bestuurlijke 
hoofdlijnen

Personeelsuitbreiding per 2020 tot/met 2022
Per 2020 wordt, in het kader van “de basis op orde”, 
voor totaal € 315.000/jaar (= € 297.000 organisatie + € 
18.000 griffie; voor 2020, 2021, 2022) een - voor de 
VVD - onbekend aantal extra fte’s toegevoegd.
VRAAG: Welk totaal aantal fte’s wordt toegevoegd per 
2020 (excl. flexibele schil)?
VRAAG: hoeveel fte voor a) gebiedsbeheerder, b) 
bestuursadviseur, c) beleidsadviseur Welzijn, d) 
adviseur ondermijning, e) tijdelijke inzet op zorg en 
veiligheid (vraag: hoe lang is tijdelijk?), f) extra uren 
voor griffie?
VRAAG: is de bezetting (in aantal fte’s) eind 2022 
gelijk aan de bezetting van 2019?

Het antwoord op deze vraag wordt nagezonden. B

8 VVD Bestuurlijke 
hoofdlijnen

…….Voor de uitbreiding van de basisbezetting wordt 
gevraagd middelen vrij te maken…. (zie pag. 43/44)
VRAAG: hoe sluit de uitbreiding van extra fte’s per 
2020 aan bij het Strategisch HRM-Beleid 2017-2020?

VRAAG: in hoeverre is de uitbreiding per 2020 
‘gedeeltelijk dubbelop’ met uitbreiding 2018? 
Voorbeeld: per 2018 is 1,0 fte toegevoegd voor 
afdeling Uitvoering Openbare Ruimte met als doel: 
“….sneller inspelen op initiatieven derden…”. Per 2020 

Het antwoord op deze vraag wordt nagezonden. B
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wordt een gebiedsbeheerder aangetrokken met als 
doel “…..contacten in de wijk; participatief element…”.

9 VVD Bestuurlijke 
hoofdlijnen

Extra flexibel inhuurbudget; in 2020: € 130.00; in 
2021: € 100.000; in 2022 en verder: 150.000. 
Extra flexibel budget komt per 2020 bovenop het 
huidige flexibel inhuurbudget van 
€ 100.000/ jaar in de begrotingen van 2018 t/m 2020.
In de begroting 2018 (pag. 37) en de begroting 2019 
(pag. 45) is het volgende opgenomen:  ….. De 
ambtelijke organisatie spant zich gedurende de 
periode tot en met 2020 in om vanaf 2021 zelf dit 
budget (€ 100.000) binnen de personeelsbegroting vrij 
te spelen voor flexibele inzet………
In de begroting 2020 is de hiervoor vermelde tekst als 
volgt gewijzigd (pag. 44):
“…..Op basis van het strategisch HRM-beleid 2017-
2020 is een incidenteel flexibel 
inhuurbudget toegekend van € 100.000 tot en met 
2020. De praktijk leeft dat een blijvende investering 
nodig is in een flexibel budget om nieuwe taken op te 
vangen en waar nodig te overbruggen naar structurele 
inbedding. Maar ook de spanning op de arbeidsmarkt 
dwingt op een aantal gebieden tot meer tijdelijke inzet 
doordat een aantal vacatures moeilijker zijn te 
vervullen terwijl de mobiliteit is toegenomen. Kortom, 
onze noodzakelijke wendbaarheid vraagt om een 
structureel flexibel inhuurbudget……..” 

VRAAG: Hoe past de structurele verhoging van de 
flexibele schil met gemiddeld € 130.000 tot totaal € 
230.000/jaar in de begroting 2020 binnen het 
strategisch HRM-beleid 2017-2020?

VRAAG: Welke nieuwe ontwikkelingen in 2020, 2021 
en 2022 heeft u voor ogen gerelateerd aan de inzet 
van jaarlijkse flexibele schil van gemiddeld € 
230.000/jaar komende drie jaar?

Het antwoord op deze vraag wordt nagezonden. B
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10 VVD Bestuurlijke 
hoofdlijnen

Berenschot constateerde in 2017 dat de 
apparaatskosten van Heemstede per inwoner 6-8% 
lager zijn dan gemiddeld.
VRAAG: Wanneer wordt de benchmark van 
Berenschot - uitgevoerd in 2017 en gebaseerd op de 
begroting 2017 - herhaald? (zie voor resultaten 
benchmark Berenschot het Strategisch HRM-beleid 
2017-2020.)
VRAAG: Hoeveel wijken de apparaatskosten van 
Heemstede per inwoner nu af van het gemiddelde in 
2020 (voor gemeentes van gelijke omvang); 
gebaseerd op begroting 2020?

Over hernieuwde deelname aan de Benchmark van Berenschot zijn 
momenteel geen afspraken gemaakt.

Bij ons zijn geen gegevens apparaatskosten (obv Besluit Begroting 
en Verantwoording) van vergelijkbare gemeenten bekend.

B

11 VVD FINANCIELE 
HOOFDLIJN
EN

p.34: GRIT 
VRAAG: Waarom niet principieel Bloemendaal helft 
van GRIT laten betalen? (gaat dit per inwoneraantal?)  
46% BLMNDL tov 54% Heemstede. 

De kostenverdeling is gebaseerd op het inwoneraantal per 1 januari 
en is overeenkomstig artikel 9, lid 5 van de gemeenschappelijke 
regeling GRIT.

F

12 VVD 12 p.48 Verplichte beleidsindicatoren
VRAAG: hoeveel fte in organisatie 2018, hoeveel fte in 
2019 en hoeveel fte in 2020?

VRAAG: Wat is de reden van stijging 
apparaatskosten; 573 in 2019 naar 619 in 2020? Het 
was 549 in 2018.

Het antwoord op deze vraag wordt nagezonden.

F

13 VVD p. 49 Mutaties reserves
In de begroting 2020 staan andere cijfers bij “mutaties 
reserves” voor 2019 en 2020 dan 
in de begroting 2019 (p. 42).

VRAAG: hoe verklaart u de verschillen?
In de jaarrekening 2018 is € 256.000 onttrokken aan 
de reserves. 

Boekwerk begroting 2019: Kolom begroting 2019 betreft primaire 
begroting dus zonder begrotingswijzigingen 2019.
Boekwerk begroting 2020: Kolom begroting 2019 betreft de cijfers 
voor 2019 inclusief  begrotingswijzigingen tot en met de 
voorjaarsnota 2019.

F
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In 2019 en in 2020 wordt dat respectievelijk € 944.000 
en € 149.000. 
VRAAG: Hoe is de onttrekking van € 944.000 in 2019 
opgebouwd; wat zijn de belangrijkste posten?

14 CDA Begroting 
2020

3. Afvalstoffenheffing
Volgens de afspraken uit het verleden wordt er nu 
€100.000 t.l.v. de algemene reserves gebracht voor de 
afvalstoffenheffing. Als de raad nu zou besluiten deze 
€100.000 door te berekenen aan de inwoners heeft 
dat gevolgen voor het tarief.

a) Met welk percentage wordt het tarief dan 
verhoogd?

b) Wat wordt dan het nieuwe tarief?

Als de onttrekking van € 100.000 aan de algemene reserve niet 
doorgaat stijgt het tarief in 2020 met 3,45% extra ten opzichte van 
2019 en komt dan uit op € 265,15 voor een 120 liter rolemmer en € 
331,44 voor een 240 liter rolemmer. De totale tariefstijging ten 
opzichte van 2019 bedraagt dan 23,30%.

F AFVAL

15 CDA Begroting 
2020

4. AEB
In de afvalstoffenheffing is het risico van AEB niet 
meegerekend.

a) Wat wordt het tarief als we dit risico wel 
doorbereken?

In de afvalstoffenheffing is het wettelijk alleen toegestaan rekening 
te houden met de werkelijke lasten. Het risico bij de AEB kan en 
mag daarmee geen onderdeel zijn van de afvalstoffenheffing.

Elke € 100.000 aan extra kosten leidt tot een stijging ten opzichte 
van 2019 met € 121.000 omdat in de afvalstoffenheffing tevens de 

F AFVAL
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BTW (21%) wordt doorberekend. Percentueel stijgt het tarief 
daarom bij elke € 100.000 netto (= zonder BTW) aan extra kosten 
met 4,17%. Zou het volledige AEB risico worden doorberekend dan 
stijgen de kosten met € 484.000 (zie risicoparagraaf, pag. 150). Dit 
komt neer op een extra stijging ten opzichte van 2019 van 20,18%. 
Het tarief wordt daarmee € 301,13 voor een 120 liter rolemmer en € 
376,42 voor een 240 liter rolemmer.

16 D66 4) Onvoorzien: Hoe wordt rekening gehouden met 
eventuele incidentele kosten tgv de situatie rond 
AEB Amsterdam? Op p22 wordt een risico van 
150-400Kgenoemd. Hoe wordt dit in de begroting 
2020 meegenomen?

In de afvalstoffenheffing is het wettelijk alleen toegestaan rekening 
te houden met de werkelijke lasten. Het risico kan en mag daarmee 
geen onderdeel van de afvalstoffenheffing. Het risico bij de AEB is 
alleen opgenomen onder de weerstandscapaciteit die onderdeel is 
van de algemene reserve. Als dit risico en daarmee de kosten zich 
daadwerkelijk voordoen kan afhankelijk van het raadsbesluit, een 
onttrekking voor dit bedrag aan de algemene reserve plaats vinden.

F AFV

17 GL Begroting 
2020

3. [pag. 114]: De hoeveelheid restafval is volgens de 
tabel toegenomen van 195 in 2016 naar 202 kg in 
2017. Wat was de hoeveelheid in 2018 en wat is 
de verwachting voor 2019?

Het antwoord op deze vraag wordt nagezonden. F AFV

18 GL Begroting 
2020

4. [pag. 140]: De verwerkingskosten voor afval, 
subtaakveld 70311, zijn geraamd op € 1.046.835 
voor 2020. Welk deel van dat bedrag gaat naar 
het AEB in Amsterdam? Om hoeveel ton restafval 
gaat het voor 2020 en wat zijn de 
verwerkingskosten per ton? 

De verwerkingskosten voor afval totaal zijn geraamd op € 
1.046.835. Hiervan bedragen de verwerkingskosten AEB voor het 
huishoudelijk restafval € 563.750.
Het tonnage restafval 2020 is 5.500 ton. De verwerkingskosten per 
ton zijn € 102,50 (incl. transportkosten, de fee van Meerlanden en 
verbrandingsbelasting)
Het verbrandingstarief AEB ligt op dit moment nog contractueel vast 
rond de € 65 (exclusief verbrandingsbelasting).

F AFV

19 GL Begroting 
2020

5. [pag. 150]: Het maximale risico vanwege de 
problemen bij AEB wordt berekend op 62,5% van 
het gemiddelde van € 150.000 - € 400.000. 
Waarop is de range van deze bedragen 
gebaseerd en waarop is het percentage van 
62,5% gebaseerd?

Het percentage is gekoppeld aan de tabel op pagina 144 van de 
begroting 2020 (paragraaf weerstandsvermogen). Allereerst wordt 
het risico bepaald. Bij de AEB is de kans als “hoog” beoordeeld 
waarbij een percentage hoort van 62,50%. De marge tussen € 
150.000 en € 400.000 ontstaat doordat opnieuw onderhandeld zal 
moeten worden over tarieven indien het risico zich daadwerkelijk 
voordoet. Hierbij is met verschillende scenario’s rekening gehouden 
in de transport- en verwerkingskosten.

F AFV

20 HBB Najaarsnota 
2019

2: pagina 12, 70301 afval: 
De invoering van uniforme tarieven 
Meerlanden voert uniforme tarieven in welke een 
voordeel oplevert voor Heemstede, men kan derhalve 
concluderen dat wij al jaren te veel betalen. 

Het is juridisch niet mogelijk terug te komen op eerder in rekening 
gebrachte tarieven omdat deze contractueel waren 
overeengekomen (op basis van een getekende 
dienstverleningsovereenkomst). 

F AFVAL
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Vraag: Wat is de reactie van de Meerlanden hierop. En 
op welke wijze proberen wij hier restitutie voor te 
krijgen?

Bij de toetreding tot Meerlanden hebben gemeenten in het verleden 
individuele afspraken gemaakt. Om aan contractueel in de 
dienstverleningsovereenkomst vastgelegde individuele afspraken 
een einde te maken en te komen tot een uniforme en transparante 
kostenstructuur hebben de deelnemende gemeenten besloten tot de 
invoering van uniforme tarieven. Daarbij is gekeken naar de 
precieze kosten per handeling maar ook naar de risico-opslag van 
Meerlanden. Deze opslag is zo laag mogelijk ingezet. Tevens is 
Meerlanden uitgebreid met de gemeenten Hillegom en Lisse 
waardoor er efficiënter kan worden gewerkt. Het is dus niet zo dat 
Heemstede in het verleden meer heeft betaald dan nodig. 

21 VVD FINANCIELE 
HOOFDLIJN
EN

p.20 

VRAAG: Recapitulatie belastingsoort / woonlasten: 
waar blijft de 19.9% in de totale mutatie? Is die al van 
te voren begroot dat deze niet meetelt?  

Het gaat om de gemiddelde woonlast voor 
meerpersoonshuishouden in een eigen woning met een gemiddelde 
woz-waarde; hierin is de 19,9% meegeteld. Het totaal 2019 is 888; 
totaal 2020 is 965; verschil is 77. De gemiddelde woonlast is dan 
(77:888) * 100% = 8,7% afgerond.

F AFVAL

22 CDA Begroting 
2020

5. Weerstandsvermogen
De najaarscirculaire gaf een nadelig resultaat voor 
2019. 

a) Welk effect heeft de de najaarscirculaire op 
het weerstandsvermogen?

Als alleen gekeken wordt naar het nadelig resultaat in de 
najaarsnota (€ - 142.000) dan zou het weerstandsvermogen per 31 
december 2019 dalen. omdat de beschikbare incidentele 
weerstandscapaciteit daalt met € 142.000. Echter in de begroting 
2020 is op bladzijde 16 aangegeven dat er vanuit gegaan wordt dat 
het jaarresultaat 2019 nihil zal zijn op basis van de verwachte 
mutaties die op bladzijde 16 en 17 zijn beschreven. Deze mutaties 
houden in dat in de raming van de algemene reserve per 1-1-2020 
nog geen rekening gehouden met de overheveling van het surplus 
sociaal domein ad € 337.000 (concept nota reserves & 
voorzieningen 2019; raadsbehandeling oktober 2019) en een 
verwacht positief resultaat verkoop perceel Reggelaan 14.

F ALG

23 CDA Begroting 
2020

6. Uitgangspunten begroting (blz 25)
Bij de uitgangspunten voor de begroting staat dat er 
gerekend wordt met een inflatiecijfer van 1,5%.

a) Waarom wordt er bij de berekening van de 
verhoging van de OZB gerekend met een 
inflatiecijfer van 2,5%?

De overige inkomsten en leges worden verhoogd met het 
gemiddelde van de loonkostenontwikkeling (3,5%) en de 
prijsontwikkeling (1,5%). Dit omdat de begroting bestaat uit loon- en 
prijsgevoelige budgetten zodat de budgetten waardevast blijven. Dit 
houdt in dat het percentage voor 2020 uitkomt op 2,5% [(3,5% + 
1,5%): 2].  

F ALG

24 CDA Begroting 
2020

7. Overzicht kredieten 2020
Op bladzijde 26 is een overzicht gegeven van de 

Op bladzijde 25 van de begroting is in paragraaf 3.4 onder het kopje 
‘toelichting 2e beslispunt’ een toelichting gegeven op het 

F ALG
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kredieten van 2020. Hier zitten posten bij waar wij in 
de raad nog niet over gesproken hebben.

a) Als wij nu instemmen met deze kredieten, 
komen die voorstellen dan wel nog eerst in de 
raad of het krediet dan vergeven en kan het 
project uitgevoerd worden zonder verdere 
discussie?

beschikbaar stellen van kredieten 2020. Hierna volgt de letterlijke 
tekst uit de begroting 2020.
Toelichting 2e beslispunt:
De investeringen voor 2020 worden geautoriseerd bij de vaststelling 
van de begroting. Afzonderlijke investeringskredieten autoriseren is 
daardoor niet meer nodig. Investeringen die lopende het jaar naar 
voren komen, dienen uiteraard dan alsnog te worden geautoriseerd. 
Nadat de kredieten door de raad zijn geautoriseerd, worden deze 
vervolgens via een collegebesluit ter beschikking gesteld aan de 
ambtelijke organisatie. Tevens wordt op dat moment de 
vakcommissie over dit besluit geïnformeerd. Het spreekt voor zich 
dat bij grote investeringen en/of politiek belangrijke investeringen de 
raad nauw wordt betrokken. De lijst met ter beschikking te stellen 
kredieten treft u aan in bijlage 3 van het Bijlagenboek, alsmede op 
de volgende pagina.

Deze systematiek is gebaseerd op de financiële verordening die 
door de raad is vastgesteld. In artikel 5, lid 2 van deze verordening 
is aangegeven dat de raad bij de begrotingsbehandeling aan geeft 
van welke investeringen hij op een later tijdstip een apart voorstel 
voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen. Bij de 
laatste wijziging van de financiële verordening in december 2017 is 
daar aan toegevoegd dat het college het investeringskrediet 
beschikbaar stel en de raad daarover informeert. 

25 CDA Begroting 
2020

8. Voorgenomen investeringen 2020
Wanneer je de begroting 2019 vergelijkt met de 
begroting 2020 valt op dat een aantal voorgenomen 
investering is doorgeschoven. In de programma’s kan 
je daar niets over terug lezen.

a) Waarom zijn bepaalde investeringen 
doorgeschoven? a) In de recentelijk vastgestelde Kadernota 2020-2023, zijn de 

investeringen benoemd die nieuw zijn en ook die “gewijzigd” zijn 
waarbij e.e.a. ook is toegelicht. Bij de begroting zijn in het kader van 
actualisatie investeringsprogramma/operatie stofkam de 
investeringen opnieuw getoetst op haalbaarheid en uitvoerbaarheid. 
Soms is er ook meer voorbereidingstijd nodig dan vooraf was 
voorzien, waardoor de uitvoering (en dus ook de financiële lasten) 
van projecten later op de planning zijn gezet. 
b) Ja, dit doorgesproken met betrokken partijen. Voorafgaand aan 

F ALG
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b) Is dit doorschuiven besproken met de 
betrokken partijen, zoals HBC en Alliance in 
programma 5?

c) Hoe kan het dat het investeringsbedrag stijgt 
met meer dan 20% (zie bijvoorbeeld 
programma 5)?

een vervanging van een sportveld vindt altijd eerst een keuring 
plaats ten aanzien van de noodzakelijkheid van de vervanging. Uit 
de keuringen van zowel de kunstgrastennisbanen als de 
hockeyvelden is gebleken dat de vervanging van zowel de 7 
kunstgrastennisbanen bij HBC Tennis als de hockeyvelden 5 en 6 
bij MHC Alliance uitgesteld konden worden. In 2022 vindt een 
herkeuring plaats. 
c) Btw op de sportuitgaven werkt vanaf 2019 kostprijsverhogend. Dit 
betekent dat budgetten en kredieten voor sport vanaf 2019 moeten 
worden verhoogd met 21% Btw. Tegenover deze verhoging staat 
maximaal 100% dekking vanuit de rijksuitkering specifieke uitkering 
sport (SPUK). Deze compensatie loopt in ieder geval tot 2024.

26 CDA Begroting 
2020

10. Programmabegroting
Bij vergelijking begroting 2019 en 2020 valt het op dat 
de bedragen, behorende bij begroting 2019, die 
genoemd worden onder kopje 4 (Wat mag het kosten) 
afwijken. In totaal loopt het verschil in de lasten op tot 
ongeveer €1 miljoen.

a) Wat is de reden van deze veranderende 
cijfers?

In het boekwerk begroting 2019 (november 2018) zijn in de 
jaarschijf 2019 de 1e begrotingswijzing en andere 
begrotingswijzigingen (bijv. de voorjaarsnota 2019, transitiekosten 
outsourcing GRIT) niet verwerkt. In het boekwerk begroting 2020 is 
de jaarschijf 2019 inclusief begrotingswijzigingen t/m de 
voorjaarsnota. Zie ook bladzijde 29 van de begroting waar dit is 
toegelicht in de paragraaf ‘opbouw programma’s’.

F ALG

27 GL Begroting 
2020

6. [pag. 35]: Waarom wordt verwacht dat de 
verzekeringspremies fors zullen stijgen?

Bij het opstellen van de inkoopstrategie van de aanbesteding van de 
brand- en aansprakelijkheidsverzekering met een 
materiedeskundige en inkoopbureau Stichting RIJK is gebleken, dat 
naar verwachting de premies gemiddeld met 25% omhoog zullen 
gaan. Teneinde een realistisch verzekeringsbudget te ramen is 
hiermee rekening gehouden.

F ALG

28 GL Begroting 
2020

7. [pag. 37]: Zijn de parkeertarieven voor 2011 wel 
geïndexeerd geweest? En zo ja, met hoeveel 
procent?

Nee. In 2004 is het parkeertarief op € 1 gezet, en in 2011 is dit 
verhoogd naar € 1,50.

F ALG

29 HBB Begroting 
2020

1: Pagina 17: 
Verkoop aandelen Eneco
“Bij verkoop wordt een eenmalige opbrengst 
ontvangen. Conform het bestaande beleid wordt deze 
opbrengst gestort in de algemene reserve, tenzij 
hierover anders wordt besloten.” 
Vraag: We hadden toch besloten de vervallen 

Op bladzijde 17 is aangegeven dat de verkregen boekwinst bij 
verkoop van de aandelen Eneco conform bestaand beleid wordt 
gestort in de algemene reserve, tenzij hierover anders wordt 
besloten. Voorts is op bladzijde 21 in paragraaf 2.6 
aandeelhouderschap Eneco beschreven dat de opbrengst ingezet 
gaat worden om het verlies aan dividendopbrengst (437.500) te 
compenseren. 

F ALG
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opbrengsten van het dividend op te vangen middels 
lagere kapitaallasten. Is dit een correcte aanname? Zo 
ja hoe gaan we de hoedanigheid in de raad 
vaststellen?

De uiteindelijke financiële weging kan pas worden gemaakt als 
duidelijk is wat de netto verkoopopbrengst is en de raad heeft beslist 
op welke wijze de verkoopopbrengst daadwerkelijk wordt ingezet. Er 
zijn verschillende opties mogelijk.

30 HBB Begroting 
2020

4: Pagina 37, b.: 
Taakstelling kostendekkendheid leges
“We zijn met een onderzoek gestart naar de 
kostendekkendheid van onze leges (o.a. bouwleges).” 
Vraag: Wie doet dit onderzoek ()extern / intern), en 
wanneer kunnen we hiervan een resultaat 
verwachten?

Het onderzoek naar de kostendekkendheid van leges is allereerst 
gericht op de bouwleges. Dit onderzoek is extern verricht.
Eind oktober wordt een collegebesluit hierover verwacht, dat als een 
C-stuk naar de raad zal worden doorgezet. Besluitvorming door de 
raad hierover zal plaatsvinden in december; eventuele aanpassing 
van de bouwleges zal onderdeel uitmaken van de dan te 
behandelen legesverordening.

F ALG

31 HBB Begroting 
2020

7: Pagina 67: 
Stijging prijzen GWW sector
“Marktontwikkeling in de Grond-, Weg- en Waterbouw 
(GWW-sector) Door de toenemende druk. op 
vakkennis en het aanwezige materieel in onze 
omgeving stijgen de prijzen in deze sector sterker dan 
de indexering. Een prijsstijging van de kosten in de 
GWW-sector van 10 tot 15 % wordt voorzien.” 
Vraag: Is hier een reservering voor opgenomen? Zo 
nee waarom niet?

De investeringsbedragen uit het investeringsplan zijn daar waar 
nodig verhoogd met 10% om de prijsstijging te kunnen opvangen. 
Een reservering is daarom niet nodig.

F ALG

32 HBB Begroting 
2020

8: Pagina 117 
Ontbrekende artikels
Opmerking: Artikel 7.4 ontbreekt bij lasten en bij baten, 
artikel 7.1 en 7.5 ontbreken bij baten.

De genoemde artikelen ontbreken omdat met de raad is 
afgesproken dat er slechts een cijfermatige toelichting volgt 
wanneer er een afwijking ten opzichte van de begroting 2019 is van 
€ 25.000 of meer. De genoemde artikelen 7.4, 7.1 en 7.5 hebben 
een afwijking van respectievelijk € 22.000, € 0 en € 14.000.

F ALG

34 VVD FINANCIELE 
HOOFDLIJN
EN

p. 21
VRAAG:  Welk achterstallig onderhoud aan 
kapitaalgoederen en beheerplannen is er? Is dat het 
strategisch vastgoedplan met de opmaak van kosten 
per plan dat er aan komt?

Hier worden de criteria weergegeven waaraan 
onderhoudsbudgetten moeten voldoen volgens het Besluit 
Begroting en Verantwoording. Eén van die criteria is achterstallig 
onderhoud waarmee onveilige situaties worden gecreëerd en 
waarbij sprake is van kapitaalvernietiging. In Heemstede is geen 
sprake van achterstallig onderhoud met dat soort consequenties. 
Ook niet bij vastgoed.
In de paragraaf kapitaalgoederen (pagina 157) wordt een 
opsomming gegeven van de beheerplannen per kapitaalgoed en de 
actualiteit hiervan. 

F ALG

35 VVD FINANCIELE 
HOOFDLIJN

p.26 Overzicht kredieten 2020
VRAAG: waarom moet de raad al instemmen met 

Op bladzijde 25 van de begroting is in paragraaf 3.4 onder het kopje 
‘toelichting 2e beslispunt’ een toelichting gegeven op het 

F ALG
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EN krediet van totaal € 4.559.998 voor Nieuwbouw 
Nicolaas Beetsschool (incl. kinderopvang) op 8 nov 
2019 terwijl over het definitief Integraal 
Huisvestingsplan niet eerder dan op 18 december 
2019 wordt besloten door de raad?

beschikbaar stellen van kredieten 2020. Hierna volgt de letterlijke 
tekst uit de begroting 2020.
Toelichting 2e beslispunt:
De investeringen voor 2020 worden geautoriseerd bij de vaststelling 
van de begroting. Afzonderlijke investeringskredieten autoriseren is 
daardoor niet meer nodig. Investeringen die lopende het jaar naar 
voren komen, dienen uiteraard dan alsnog te worden geautoriseerd. 
Nadat de kredieten door de raad zijn geautoriseerd, worden deze 
vervolgens via een collegebesluit ter beschikking gesteld aan de 
ambtelijke organisatie. Tevens wordt op dat moment de 
vakcommissie over dit besluit geïnformeerd. Het spreekt voor zich 
dat bij grote investeringen en/of politiek belangrijke investeringen de 
raad nauw wordt betrokken. De lijst met ter beschikking te stellen 
kredieten treft u aan in bijlage 3 van het Bijlagenboek, alsmede op 
de volgende pagina.

Deze systematiek is gebaseerd op de financiële verordening die 
door de raad is vastgesteld. In artikel 5, lid 2 van deze verordening 
is aangegeven dat de raad bij de begrotingsbehandeling aan geeft 
van welke investeringen hij op een later tijdstip een apart voorstel 
voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen. Bij de 
laatste wijziging van de financiële verordening in december 2017 is 
daar aan toegevoegd dat het college het investeringskrediet 
beschikbaar stel en de raad daarover informeert. 

36 VVD P.140 In begroting 2019 staat (– “In 2019 wordt voor 
de implementatie van de Omgevingswet, die vanaf 1 
januari 2020 geldt, € 150.000 geraamd. In 2020 is 
hiervoor nog € 20.000 beschikbaar” 
VRAAG: College, kan budget 2019 (totaal € 150.000) 
middels de jaarrekening 2019 worden ‘meegenomen’ 
naar 2020 vanwege een jaar uitstel implementatie 
omgevingswet nl. in 2021?
VRAAG: En kan het budget - oorspronkelijk bestemd 
voor 2020 (€20.000) - worden doorgeschoven middels 
de jaarrekening 2019 naar begroting 2021?

De benodigde gelden voor de implementatie van de omgevingswet 
zijn opgenomen in een bestemmingsreserve “implementatie 
omgevingswet”. Dit budget wordt slechts onttrokken op basis van 
een raadsbesluit en uitsluitend indien de kosten daadwerkelijk zijn 
gemaakt. Indien er geen kosten zijn gemaakt blijft de reserve 
onverkort gehandhaafd en vind geen onttrekking plaats. Bij de 
vaststelling van de jaarrekening door de raad kan, via 
resultaatbestemming, het restantbudget meegenomen worden naar 
het volgend jaar. 

F ALG

37 CDA Begroting 
2020

2. Verhoging OZB
Voor de jaren 2021 en 2022 staat een verhoging van 
2% begroot.

a) Betreft het hier een extra verhoging of is dit 

Dit betreft een verhoging ozb zoals voorgesteld in de kadernota. F OZB
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de compensatie voor de achterblijvende 
stijging van de WOZ-waarde in Heemstede?

38 GL Begroting 
2020

8. [pag. 142]: volgens de tabel stijgt de OZB voor 
een gemiddelde woning met 2,5% van € 411 naar 
€ 421. Echter, er komt 2% extra bij voor de niet 
gerealiseerde belastingopbrengsten in 2019. 
Betekent dit dat de OZB stijgt met 4,5% van € 411 
naar € 429,50 voor een gemiddelde woning?

Nee, dat betekent niet dat de ozb voor een gemiddelde woning stijgt 
naar 429,50. In de tabel woonlasten op bladzijde 20 en 142 is 
aangegeven dat de bedragen in kolom 2019 overeenkomstig het 
raadsvoorstel belastingverordeningen 2019 zijn die zijn vastgesteld 
in de raad van 19 december. De ozb 2019 voor een gemiddelde 
woning komt door de lagere woz waarde 2019 (peildatum 1-1-2018) 
die 2% lager uitvalt en de ozb aanslag 2019 komt daardoor 
afgerond uit op 403. Rekening houdend met een inflatiecorrectie 
van 2,5% en 2,0% compensatie niet gerealiseerde 
belastingopbrengst komt de ozb aanslag 2020 uit op 421 (403 x 
1,045 [2,5% + 2,0%]).

F OZB

39 GL Begroting 
2020

9. [pag. 37]: Wat is de rede van het verminderen van 
de frictiekosten voor de ingroei van de taakstelling 
personeel met 260K over 2020 en 2021? Is er een 
relatie met het verhogen van het flexibele 
inhuurbudget?

Het niet om het verminderen van de frictiekosten maar om de 
dekking in 2020 die op een andere manier is gerealiseerd dan 
voorgesteld waardoor in 2020 de inzet van de algemene reserve 
niet benodigd is en voor 2021 verlaagd kan worden van € 170.000 
naar € 130.000.
Er is geen relatie met het verhogen van het flexibele inhuurbudget.

F PERS

40 HBB Begroting 
2020

5: Pagina 32, 7: Dekkingsvoorstellen kadernota: 
Frictiekosten ingroei taakstelling personeel
“Frictiekosten ingroei taakstelling personeel t.l.v. 
algemene reserve”
Vraag: Ons inziens kan het gedeelte t.l.v. algemene 
reserve vervallen, klopt dit? Zo nee waarom niet?

De samenvatting van het financieel meerjarenbeeld laat de mutaties 
zien vanaf de primitieve begroting 2019. Bij kopje 7 staan de 
dekkingsvoorstellen uit de kadernota 2020-2023 waaronder de inzet 
vanuit de algemene reserve 2020 220.000 en 2021 € 170.000. Bij 
kopje 8 is deze inzet bij de opstelling van de begroting 2020 voor 
2020 teruggedraaid (dus – € 220.000) en voor 2021 verlaagt tot € 
130.000 (dus – € 40.000). Dus in 2020 geen onttrekking aan de 
algemene reserve voor frictiekosten ingroei taakstelling personeel.

F PERS

41 VVD Bestuurlijke 
hoofdlijnen

Voor de financiering van € 315.000 wordt de reserve 
niet aangesproken in 2020. Een taakstelling van € 
30.000 is onderdeel van de financiering. 
VRAAG: Hoe wordt de resterende € 285.000 in 2020 
gefinancierd?
VRAAG: Hoe wordt extra flexibel inhuurbudget van € 
130.000 in 2020 gefinancierd?

De resterende dekking voor de personeelsuitbreiding en het extra 
flexibel inhuurbudget wordt gefinancierd vanuit de algemene 
middelen.

F PERS

42 VVD Bestuurlijke 
hoofdlijnen

Voor de financiering van € 350.000 geldt in 2021 een 
taakstelling van € 80.000 en onttrekken van € 130.000 
uit de reserve.
VRAAG: Hoe wordt de resterende € 140.000 in 2021 
gefinancierd? 

De resterende dekking voor de personeelsuitbreiding en het extra 
flexibel inhuurbudget wordt gefinancierd vanuit de algemene 
middelen.

F PERS
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VRAAG: Hoe wordt extra flexibel inhuurbudget van € 
100.000 in 2021 gefinancierd?

43 VVD Bestuurlijke 
hoofdlijnen

Voor de financiering van € 350.000 geldt in 2022 een 
taakstelling van € 250.000 en geen onttrekking uit de 
reserve.
VRAAG: Hoe wordt de resterende € 100.000 in 2021 
gefinancierd? 
VRAAG: Hoe wordt extra flexibel inhuurbudget van € 
150.000 in 2022 gefinancierd?

De resterende dekking voor de personeelsuitbreiding en het extra 
flexibel inhuurbudget wordt gefinancierd vanuit de algemene 
middelen.

F PERS

44 D66 Bestuurlijke 
hoofdlijnen

1) Duurzaamheid staat hoog op de agenda. Er Iijkt 
echter slechts €50K structureel vrijgemaakt te 
worden (NB: nog geen 2 euro per inwoner), maar 
misschien is dit plaatje anders als we alle 
(sub)programma’s erbij betrekken. Wat is het 
totaaloverzicht en kunnen alle aan duurzaamheid 
gerelateerde programma’s en begrotingen in 1 
overzicht gedeeld worden?

Naast de € 50.000 structureel en de uitgaven voor 3 jaar aan het 
Regionaal Energie Bespaarprogramma (€ 90.000 in totaal) komt in 
diverse programma’s duurzaamheid voor. Deze worden niet apart 
gelabeld. Ook in het investeringsprogramma wordt rekening 
gehouden met duurzaamheid bij bijvoorbeeld de materialen. 
De begroting geeft de hoofdlijnen weer. Het is niet mogelijk om hier 
een totaaloverzicht van te maken omdat niet alle detailinformatie 
onderdeel is van de begroting.

7

45 HBB Begroting 
2020

2: Pagina 19: 
Doorrekenen rioolheffing
Vraag: Is de rioolheffing ooit berekend op 
kostendekkendheid? Is het verstandig om dit (weer) 
eens te doen om te kijken of deze inderdaad nog wel 
kostendekkend is?

De rioolheffing wordt jaarlijks op basis van de begroting berekend 
op kostendekkendheid. Basis hiervoor vormt onder meer het door 
de raad vastgestelde gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Het verschil 
tussen heffing en werkelijke lasten (door bijvoorbeeld vertraging in 
de uitvoering van het GRP) wordt overeenkomstig het Besluit 
Begroting en Verantwoording verrekend met de voorziening 
rioolheffing.

F RIOOL

46 CDA Begroting 
2020

1. Dekking nieuw beleid 2019
In de begroting 2019 staat de post “dekking nieuw 
beleid 2019” voor €175.000.

a) Hoeveel geld is er inmiddels besteed van dit 
bedrag?

b) Waaraan is de geld besteed?
c) Wat gaan we doen met het eventuele restant 

van 2019?

Het antwoord op deze vraag wordt nagezonden. 0

47 HBB Begroting 
2020

6: Pagina 61, Taakveld 1.1: 
Verhoging gemeentelijke bijdrage VRK
Vraag: Dit lijkt ons een behoorlijke verhoging, kunt u 
ons verklaren hoe deze tot stand gekomen is?

Antwoord: 
Het verschil van € 89.000 van in totaal € 110.000 als verschil op 
taakveld 1.1 crisisbeheersing en brandweer t.o.v. 2019 wordt 
verklaard door: 
- hogere gemeentelijke bijdrage brandweerzorg o.g.v. VRK-

begroting 2020 (pp. 59-60) van in totaal € 55.000 (nadeel);
- terugbetaling positief resultaat VRK 2018 in 2019 van in totaal € 

0
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30.000 (nadeel in 2020 t.o.v. 2019);
- bijdrage waterwagens o.g.v. kadernota 2020-2023 (pp. 30-31) 

van in totaal € 3.000 (nadeel);
- verhoging budget rampenbestrijding (p. 194 gemeentelijke 

begroting 2020) van in totaal € 1.000 (nadeel).-
48 VVD p.43: TV Right to challenge

VRAAG: Zijn er voorbeelden van deze vorm van 
participatie die Heemstede kan adopteren? 
(Gemeenten in provincie Utrecht zijn hier zeer actief 
mee tot en met het verzorgen van lokaal Vervoer voor 
verschillende doelgroepen). 

Het Right to Challenge is het principe om de gemeente uit te dagen. 
Als gemeente geef je aan op welke terreinen het mogelijk is om de 
gemeente uit te dagen, maar of en hoe dat gebeurt is vervolgens 
aan de inwoners.
Vanuit het leeratelier Right to Challenge wordt een stappenplan 
geadviseerd om met elkaar te komen tot een gedragen uitwerking 
van het Right to Challenge (zie 
https://www.righttochallenge.nl/images/nieuws/Routeplanner_Right_
to_Challenge-LR.pdf) . Nogmaals: dit gaat dan over de 
uitgangspunten (kaders, vormgeving van proces, etc.) van het Right 
to Challenge en zegt nog niks over de specifieke initiatieven die 
kunnen ontstaan. Dat is echt aan inwoners om in te vullen.

0

49 D66 5) Aangegeven wordt dat er voor Horeca en 
risicobranches een exploitatie vergunning wordt 
ingevoerd. Welke branches hebben een risico en 
op welke wijze is in de begroting rekening 
gehouden met extra werk/capaciteit?

Gemeenten kunnen ervoor kiezen bepaalde branches vergunning-
plichtig te maken via de APV zodat die branches kunnen worden 
gescreend via een Bibob-onderzoek. 

Risicobranches kunnen naast Horeca bijvoorbeeld zijn: 
Beauty en wellness en saunabedrijven (inclusief kapsalons), 
belwinkels, en massagebedrijven.
We zijn op dit moment bezig met het opstellen van het Bibob-beleid, 
incl. het benoemen van de risico-branches, specifiek voor 
Heemstede.

In de Programmabegroting 2020 is hiermee rekening gehouden 
door op te nemen dat voor de uitvoering van het uitgebreide Bibob-
beleid en een aantal andere activiteiten ter voorkoming van 
ondermijning een functionaris wordt geworven.

1

50 D66 6) Onder regie van de politie gaan wijkagenten en 
handhavers integraal samenwerken. In 2018 was 
voor Toezicht & Handhaving in totaal 252.000,- 
begroot, en in 2020 totaal €339.000. Waardoor 
wordt dit verschil veroorzaakt als er ook nog meer 
samengewerkt gaat worden?

Het verschil ontstaat door de nu doorberekende salarislasten van 
een medewerker op openbare orde en veiligheid. Het heeft niets 
met de handhavers te maken.
Daarnaast zijn de salarislasten gestegen op basis van de cao 
waardoor de doorberekening hoger uitvalt.

1

51 VVD p. 58 Nieuwe werkwijze integrale handhaving
VRAAG: Is er nieuw beleid Integrale handhaving 

In de begroting is aangegeven dat integraliteit van handhaving niet 
onmiddellijk gerealiseerd zal worden. Er heeft een brainstormsessie 

1
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(zoals genoemd in begroting 2019)?

VRAAG: Welke nieuwe werkwijze wordt er voor 2020 
verwacht?

integrale handhaving plaatsgevonden. Op grond daarvan is 
geconcludeerd dat vooral ingezet moet worden op een efficiënte 
werkwijze integrale handhaving. Een voorstel met uitgangspunten 
hiervoor zal eind dit jaar aan het college worden voorgelegd.

Deze nieuwe werkwijze bestaat er met name uit dat op de diverse 
gemeentelijke handhavingstaken zoals BWT, RO en domein 
Samenleving samen gecoördineerd wordt opgetreden. Daarvoor 
moeten onze frontlinie-medewerkers breder kijken dan alleen hun 
eigen vakgebied (dus met elkaars bril) en als er zaken opvallen 
direct contact met elkaar zoeken. 
Zij zullen daarom regelmatig bij elkaar komen om kennis te delen, 
informatie uit te wisselen en casussen te bespreken. Op basis van 
de praktijkervaringen zal worden bezien of en op welk moment de 
Nota Handhaving zal worden herzien. 

52 VVD p. 58 
VRAAG: wat is het doel van een ‘effectief 
overlastspreekuur’? Waaruit leidt u af dat hier vraag 
naar is? Welke disciplines vanuit de gemeente zijn 
betrokken bij dit spreekuur)?

Het doel van een effectief overlastspreekuur is dat inwoners 
laagdrempelig de gelegenheid wordt geboden zich uit te spreken 
over overlast die zij ervaren. 
Het overlastspreekuur voorziet duidelijk in een behoefte, gelet op de 
bezoeken. In de praktijk is gebleken dat er altijd een groep mensen 
is die het prettiger/makkelijker vindt mondeling hun verhaal te doen, 
dan via een mail of brief. 
Meerwaarde (Buurtbemiddeling) ervaarde dit zo bij de omliggende 
gemeenten en stelde voor om te zien of dit ook in Heemstede zou 
werken. Bij wijze van proef is het maandelijkse overlastspreekuur 
ingesteld op de eerste donderdag van de maand van 14.00-15.00 
uur in een vergaderruimte bij Wij Heemstede aan de Herenweg. Het 
spreekuur wordt altijd gepubliceerd in het krantje. De locatie is 
bewust buiten het raadhuis gekozen om de drempel zo laag 
mogelijk te maken. Inmiddels heeft het spreekuur zijn nut bewezen 
en is het een vast gegeven. 

De gemeente is met twee personen vertegenwoordigd in het 
overlastspreekuur, te weten de ambtenaar Openbare Orde en 
Veiligheid en de ambtenaar vanuit loket Heemstede die zich 
bezighoudt met bemoeizorg.
De kracht van het spreekuur zit echter in de brede bezetting. Naast 
de disciplines vanuit de gemeente zijn ook de wijkregisseurs van 
woningbouwcoöperaties Elan en Pre vertegenwoordigd, een 

1
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wijkagent en buurtbemiddeling.
53 D66 7) Hoe en op welke punten is in de begroting 

rekening gehouden met potentiele je
reizigerstoename als gevolg van mogelijke 

uitbreidingen in H’meer/Haarlem?

In de begroting is dit niet meegenomen, maar met NS en ProRail 
zijn we wel in overleg om te bepalen wat we doen om de verwachte 
extra reizigers, onder meer door de groei vanuit Haarlem zuidwest, 
aan te kunnen. 

2

54 GL Begroting 
2020

10. [pag. 66]: Welke projecten uit het doorlopende 
actieplan Verkeersdrukte Heemstede worden in 
2020 uitgevoerd behalve de twee genoemde 
regionale projecten: de routering en nieuwe 
bewegwijzerde routes?

De planning van alle projecten is terug te vinden in de 
projectentabel op www.heemstede.nl/verkeer . Een bijgewerkte 
versie van deze tabel met daarin ook de planning van projecten die 
in 2020 plaats vinden wordt in oktober door het college vastgesteld 
en ter kennisname naar de commissie gezonden.

2

55 VVD FINANCIELE 
HOOFDLIJN
EN

p.25 Renovatie buitenruimte Spaarneborgh fase II – 
investering € 350.000
VRAAG: in begroting 2019 is investering van € 
200.000 opgenomen voor fase I. Tot dusver heeft de 
raad geen informatie ontvangen over ins & outs fase I 
noch over onderbouwing van investering. Wanneer 
ontvangt de raad deze informatie?
VRAAG: Graag een onderbouwing voor fase II zowel 
voor ins & outs als voor de investering van € 350.000?

Afgelopen periode is een participatietraject doorlopen wat nu in de 
afrondende fase is. Omdat tijdens het participatietraject bleek dat 
het enthousiasme van de bewoners kleiner was dan gehoopt, ligt 
ook de optie van een grondige (groen) renovatie weer open. Er 
wordt momenteel gewerkt aan een cijfermatige onderbouwing van 
een herinrichtingsplan, en nu dus ook een renovatieplan. Dit jaar 
nog staat een collegevoorstel in de vorm van een B-stuk gepland.

2

56 VVD p.66 Parkeertarieven
VRAAG: hoe staat het met de voortgang ‘parkeer de 
verhoging’ en communicatie met ondernemers 
hierover?  

p.67 onderhoud wegen
VRAAG: op welk niveau zitten we nu en waar gaan we 
heen? 

In de aan de raad voorgelegde eerste begrotingswijziging is 
afgezien van de verhoging in 2020. De communicatie voor het 
gebied Binnenweg-Raadhuisstraat is via de winkeliersvereniging 
WCH gegaan. De WCH is over de begrotingswijziging 
geïnformeerd. Met ondernemers uit andere winkelgebieden is geen 
afstemming geweest. Zodra in 2020 een breder onderzoek 
plaatsvindt over het parkeerbeleid en parkeertarieven zal de 
communicatie hierover ook naar andere ondernemers worden 
opgepakt.

In november/december 2018 heeft de laatste inspectie 
plaatsgevonden. Deze wordt, conform planning, eind 2020 herhaald. 
Het huidige niveau loopt uiteen van zeer goed (niveau A+) tot slecht 
(niveau D). Dit laatste betreft maar een beperkt percentage van de 
openbare ruimte. Ook niveau C betreft maar een beperkt 
percentage. Het beleid is om weer terug te gaan naar een algeheel 
niveau B. Daarop wordt momenteel een inhaalslag gepleegd, zodat 
de onderhoudsachterstand die bij C is bereikt weer wordt 

2
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VRAAG:  Wat houdt het nieuwe beleid in t.a.v. de 
pleziervaart welke in 2020 ingaat?

weggewerkt.

het betreft actualisatie van het huidige beleid. Waar mogelijk worden 
opties benut om de wachtlijst verder te verkleinen. Uitwerking van 
de actualisatie is in de maak.

57 D66 8) Identity Matching leidde tot de aanbeveling hier 
niet verder in te investeren. Toch staat er dat we 
acties gaan ondernemen in 2020 en nu gaan we 
onderzoek doen naar BIZ. Welke acties, en wat 
houdt BIZ in ?

De eindconclusie van Identity Matching leidde inderdaad tot de 
aanbeveling niet verder te investeren in gemeente-branding. Naast 
deze conclusie geeft IMA in de eindpresentatie de aanbeveling 
airBnB beleid te formuleren en wordt nadrukkelijk aandacht 
gevraagd voor de ontwikkelingen op het gebied van retail. Ook zijn 
aanbevelingen gedaan ten aanzien van woonruimte voor jongeren. 
Voor deze aanbevelingen zijn acties geformuleerd, welke in het 
collegebesluit d.d. 20-08-2019 (eindpresentatie Identity Matching) 
zijn uitgewerkt.
- De aanbeveling voor het opstellen van Airbnb beleid is 

overgenomen. Dit wordt opgenomen in een breder op te stellen 
verblijfsaccommodatiebeleid. Dit zal in Q4 dit jaar in concept 
worden voorgelegd. 

- De aanbeveling op het gebied van retail sluit aan bij de Visie 
winkelcentra (2016) en het bijbehorende uitvoeringsprogramma 
(2017). Daarom wordt in de komende periode op initiatief van en 
samen met de winkeliers van de Raadhuisstraat-Binnenweg 
onderzocht of het oprichten van een BedrijvenInvesteringsZone 
(BIZ) kansrijk is. In de najaarsnota is de dekking van de kosten 
hiervan opgenomen. Een collegebericht met meer informatie 
hierover wordt in oktober aan de raad gezonden.

- De aanbevelingen ten aanzien van woonruimte voor jongeren 
en starters worden betrokken bij de discussie over wonen. 

3

58 VVD p. 75/76 Coöperatie lokale ondernemers in bouwsector 
blijven faciliteren. 
VRAAG: Wat heeft de samenwerking tussen 
HeemSteeds Duurzamer en Huizenaanpak 
opgeleverd?

Deze samenwerking is vanuit beide partijen als positief ervaren en 
wordt voortgezet. HeemSteeds Duurzamer heeft gebruik kunnen 
maken van de showroom in de Waardepolder, van de dagelijkse 
beschikbaarheid telefonisch en per mail en van de 
communicatiemogelijkheden van de Huizenaanpak. En de 
Huizenaanpak heeft gebruikt gemaakt van de lokale kennis over 

3
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VRAAG: Wat is de ambitie voor 2020? 

Heemstede die HeemSteeds Duurzamer in huis heeft. 

Daarnaast hebben de Huizenaanpak en HeemSteeds Duurzamer 
een samenwerking voor de VVE aanpak. Deze heeft in juni 
plaatsgevonden. 13 VVE’s ontvangen een advies op maat om te 
verduurzamen en een deel hiervan wordt door HeemSteeds 
Duurzamer uitgevoerd. Hiermee krijgen de lokale ondernemers 
‘voordeel’ en kansen in de energietransitie.

Voor economie wordt in 2020 een plan van aanpak voor het 
opstellen van de economische visie opgesteld.

59 VVD p. 76 Vaststellen evenementenbeleid 
VRAAG: Wanneer kunnen we dit evenementenbeleid 
verwachten? 
Beleid verblijfsaccommodaties 
VRAAG: Wanneer kunnen we dit beleid verwachten? 
De weekmarkt biedt kansen 
VRAAG: Wanneer kunnen we deze nieuwe visie 
verwachten? 

Het evenementenbeleid zal in concept in Q1 2020 aan u worden 
voorgelegd.

Het verblijfsaccommodatiebeled zal nog dit jaar in concept aan u 
worden voorgelegd.

De visie is ingepland voor het eerste halfjaar 2020. 

3

60 GL Begroting 
2020

11. [pag. 81]: Monitoren leerlingenvervoer. Per 1 
augustus 2019 is gekozen voor aansluiting bij 
Conexxion. Waarom zullen de kosten max. 27. % 
stijgen? Tot aan 1 augustus werden de betrokken 
leerlingen toch ook vervoerd, zij het niet door 
Conexxion?

Het college van B & W heeft besloten om met ingang van het 
schooljaar 2019-2020, naast het WMO-vervoer, ook met 
leerlingenvervoer aan te sluiten bij de RegioRijder. De RegioRijder 
heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven en deze is 
aanmerkelijk duurder uitgevallen dan de vorige 
aanbestedingsronde.  Dit wordt veroorzaakt door een algemene 
prijsstijging, stijging van de personeelskosten en kosten van 
voertuigen.
Daarnaast is er door een toename van het aantal 
nieuwkomers/statushouders een toename van het aantal leerlingen 
dat de Internationale Taalklas bezoekt. Ook is er een toename van 
het aantal kinderen, dat door hun handicap, een school buiten de 
regio bezoekt.

4

61 VVD p. 81…..zorgen voor passende en nabije 
onderwijsvoorzieningen……

4
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VRAAG: wat gaat u daarvoor doen?
VRAAG: 27% kostenstijging in het leerlingenvervoer, 
dat lijkt veel, waar komt dat door?

Bestaande onderwijsvoorzieningen in stand houden en 
schoolgebouwen renoveren en vernieuwbouwen zodat de 
onderwijsfunctionaliteit voor de langere termijn geborgd is.

Het college van B & W heeft besloten om met ingang van het 
schooljaar 2019-2020, naast het WMO-vervoer, ook met 
leerlingenvervoer aan te sluiten bij de RegioRijder. De RegioRijder 
heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven en deze is 
aanmerkelijk duurder uitgevallen dan de vorige 
aanbestedingsronde.  Dit wordt veroorzaakt door een algemene 
prijsstijging, stijging van de personeelskosten en kosten van 
voertuigen.
Daarnaast is er door een toename van het aantal 
nieuwkomers/statushouders een toename van het aantal leerlingen 
dat de Internationale Taalklas bezoekt. Ook is er een toename van 
het aantal kinderen, dat door hun handicap, een school buiten de 
regio bezoekt.

62 GL Begroting 
2020

12. [pag. 90]: Ook in dit programma wordt ingegaan 
op de combi-functionaris. Ondermeer is hier 
sprake van een leefstijl-combifunctionaris. Wat is 
dit en waar aangesteld ?

Een leefstijlcoach is een functionaris die kennis heeft van gezond 
gedrag (gezond eten, voldoende bewegen, niet roken etc.), deze 
kennis verspreidt en kan omzetten naar interventies op dit gebied. 
Diverse professionals kunnen als leefstijlcoach opereren. 
Jeugdwerkers, buurtsportcoaches, gymleraren etc. Meer dan de 
functie staat de taak/opdracht centraal en die kan dus bij meerdere 
organisaties worden belegd.

5

63 GL Begroting 
2020

13. [pag. 94]: Wat doet een gebiedsbeheerder in 
Heemstede?

Het antwoord op deze vraag wordt nagezonden. 5

64 GL Najaarsnota 
2019

1. [pag. 9]: Combinatiefunctionarissen: Hoe moeten 
we het aantal huidige fte (5,9) interpreteren tegen 
de achtergrond van het gestelde in de kadernota 
van 3 fte in 2019? 

Wat is een cultuurcoach en bij wie is deze 
functionaris in dienst? Wat is een buurtsportcoach 
bij wie is deze functionaris in dienst?

Het antwoord op de vraag over combinatiefunctionarissen wordt 
nagezonden.

Een cultuurcoach is aangesteld bij een culturele organisatie, bv. 
Stichting H’Art en heeft als taak het cultuuronderwijs op en rond 
scholen te versterken en (Talent)ontwikkeling van jeugd en jongeren 
te stimuleren.
Een buurtsportcoach heeft als taak het beweegonderwijs op en rond 
scholen te versterken en een leven lang inclusief sporten en 

5
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bewegen mogelijk te maken. Hij is aangesteld bij Stichting 
Sportsupport, Sportplaza en/of Stichting WIJ.

65 HBB Begroting 
2020

9: Pagina 158, 2e alinea: 
onderwerp
MOP Tennisparken H.B.C. en Groenendaal.
“Met vaststelling van de begroting wordt ervanuit 
gegaan dat de raad akkoord is met de latere 
actualisatie van het MOP tennisparken H.B.C. en 
Groenendaal (in 2020) en MOP Sportcentrum en 
Sportpark Groenendaal (in 2023).”
Vraag: Wat is de invloed hiervan op de begroting? En 
is een eventuele noodzakelijke tussentijdse (vervroegd 
of verplaatst) investering al verwerkt? 

Er is geen financiële invloed op de voorliggende begroting. Een 
actualisatie van de diverse meerjarenonderhoudsplannen heeft 
mogelijk wel invloed op navolgende begrotingen. In 2019 wordt een 
start gemaakt met het opstellen van de 
meerjarenonderhoudsplannen tennisparken H.B.C. en Groenendaal. 
Deze nieuwe meerjarenonderhoudsplannen worden in 2020 aan de 
raad voorgelegd.

In 2023 worden nieuwe meerjarenonderhoudsplannen opgesteld 
voor zowel Sportcentrum als Sportpark Groenendaal. Uit 
efficiencyoverwegingen en in samenhang met het 
aanbestedingstraject voor de nieuwe beheer- en 
exploitatieovereenkomst Sportcentrum en Sportpark Groenendaal 
medio 2024 is gekozen voor een vernieuwing van beide 
meerjarenonderhoudsplannen medio 2023.

5

66 HBB Najaarsnota 
2019

1: pagina 10, 50704 wandelplaatsen en 
plantsoenen: 
Bestrijding luizen en processierups
Deze lasten worden als incidenteel geoormerkt. 
Vraag: Aangezien men inmiddels kan vaststellen dat 
deze bestrijding een terugkerend fenomeen is vragen 
wij ons af of dit wel op de juiste manier wordt 
geoormerkt.

In de huidige budgetten is en was nog geen rekening gehouden met 
dergelijke fenomenen. Luizen werden niet gericht bestreden en de 
proef heeft als doel om te beoordelen of een dergelijke aanpak 
zinvol is. Voor de eikenprocessierups is het wel duidelijk dat dit 
terugkerend zal zijn, maar we zoeken nog naar preventieve 
maatregelen met als doel de problemen te beperken. Pas dan kan 
een structureel budget worden opgenomen.

5

67 HBB Najaarsnota 
2019

3: pagina 15, 3.3 aanvraag kredieten: 
Hekwerk hockeyveld 3 MHC alliance 
Vraag: Wat is de reden dat men ook het hekwerk gaat 
vervangen? Wat is het nut en noodzaak van deze 
investering?

Voor sportpark Groenendaal is een meerjarenonderhoudsplan 
2015-2024 opgesteld. In dit meerjarenonderhoudsplan zijn diverse 
werkzaamheden opgenomen die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd 
en de komende jaren nog zullen worden uitgevoerd, waaronder ook 
investeringen in hekken rondom de velden op het sportpark. 
Conform dit meerjarenonderhoudsplan wordt het hekwerk bij 
hockeyveld 3 in hetzelfde jaar vervangen als het veld. Origineel 
stonden beide vervangingen reeds gepland voor 2017.

5

68 HBB Najaarsnota 
2019

4: Uitstel vervanging velden: 
RCH / alliance 
Vraag: Wat is de reden dat de investering van RCH 
een jaar opgeschoven is, en die van Alliance niet. 

Voorafgaand aan een vervanging van een sportveld vindt altijd eerst 
een keuring plaats ten aanzien van de noodzakelijkheid van de 
vervanging. Zo ook bij het kunstgrasveld bij RCH Voetbal en de 
hockeyvelden van MHC Alliance. 

Uit de keuring van het kunstgrasveld bij RCH in 2018 is gebleken 

5
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dat de levensduur van dit veld verlengd kan worden tot en met 
2021, mits in 2019 de meest versleten delen van het veld vervangen 
worden. De vervanging van het totale kunstgrasveld bij RCH 
Voetbal is daarmee doorgeschoven naar het 
investeringsprogramma 2021. 

Voor de diverse velden bij MHC Alliance geldt het volgende. In 2019 
is veld 3 bij MHC Alliance vervangen. Origineel stond deze 
vervanging gepland voor 2017. De velden 5 en 6 bij MHC Alliance 
stonden gepland voor 2019. Uit de keuringen van deze 
hockeyvelden is gebleken dat de vervanging van deze velden 
uitgesteld konden worden. In 2022 vindt een herkeuring plaats van 
deze velden. 

69 VVD Bestuurlijke 
hoofdlijnen

Pag. 9 Groen
Voor renovatie van plantsoenen is een investering van 
€ 250.000 gemoeid.
VRAAG: graag een onderbouwing voor deze 
investering van € 250.000?

U meldt ‘….met een wijkgerichte aanpak plantsoenen 
worden gerenoveerd en de kwaliteit verbeterd…..’ 

VRAAG: hoe ziet deze ‘wijkgerichte aanpak’ eruit? 
Participatie is daarin belangrijk. 

VRAAG: Hoe vindt participatie plaats? 
Iedere wijk kent meerdere plantsoenen. 

VRAAG: Wie beslist en op welke voorwaarden welk(e) 
plantsoen(en) in een wijk worden gerenoveerd? En 
dus ook: welk plantsoen, om welke redenen, niet wordt 
aangepakt?

Deze investering is gebaseerd op een inventarisatie van de kwaliteit 
van alle plantsoenen in Heemstede. Deze inventarisatie is globaal 
en geeft ons een indruk, maar kan wel gebruikt worden voor een 
raming. De definitieve invulling van de investering moet nog worden 
uitgewerkt in een wijkgerichte aanpak. Dan wordt in samenhang met 
de betreffende wijk definitief besloten welk plantsoen wordt 
aangepakt en wat er voor terug komt. Niet alle plantsoenen moeten 
gerenoveerd worden. Er zijn ook plantsoenen die met een gerichte 
beheeractie kunnen worden ‘bijgewerkt’.

Participatie is inderdaad belangrijk. Daarvoor is er eerst zekerheid 
nodig dat we investeringsbudget hebben. Daarna kunnen de wijken 
worden bepaald die worden aangepakt en kan dit met de inwoners 
in de betreffende wijk worden gecommuniceerd en uitgewerkt.

Dit moet nog verder worden uitgewerkt. Belangrijk is eerst te weten 
om welke plantsoen in welke wijken het gaat.

Hier ligt een inventarisatie aan ten grondslag. De vertaling van deze 
globale inventarisatie naar de aan te pakken plantsoenlocaties moet 
nog definitief worden gemaakt. In de basis is dit het uitgangspunt. 
De investering is niet voldoende om alle plantsoenen te renoveren. 
Dat is ook niet nodig, aangezien er ook plantsoenen zijn die met een 
juiste beheeractie kunnen worden ‘bijgewerkt’.   

5
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70 VVD FINANCIELE 
HOOFDLIJN
EN

p.25 onderzoeks- en uitvoeringsbudget Ecologisch 
Beleidsplan van € 75.000
VRAAG: in 2019 is € 10.000 gereserveerd voor het 
opstellen van het Ecologisch Beleidsplan. In 2020 
wordt investering van € 75.000 opgevoerd. Graag een 
onderbouwing van dit bedrag.

Het Ecologisch Beleidsplan brengt in kaart welke ecologische 
waarden zich binnen de gemeente bevinden en waar mogelijkheden 
liggen deze te verhogen.
Het budget van 2020 wordt ingezet om vervolgonderzoek te doen 
naar specifieke locaties of planten- of diersoorten. Dit kan 
bijvoorbeeld een specifieke vleermuisinventarisatie zijn. Met het 
budget kunnen we daar direct uitvoeringsprojecten aan koppelen. 
Verhouding: onderzoek € 25.000, uitvoering € 50.000.

5

71 VVD p.90: ….Onze ambities liggen in de verbreding van de 
combinatiefunctionarissen naar cultuur en leefstijl in 
2020….
VRAAG: wat moet worden bereikt door deze 
functionarissen op cultuur en leefstijl?

Het antwoord op deze vraag wordt nagezonden. 5

72 VVD p. 90: Bij ‘herijking cultuurbeleid’ wordt gesproken over 
‘het beleid van recreatie’.
VRAAG: wanneer is ‘het beleid van recreatie’ 
opgesteld? En welke initiatieven op het vlak van 
recreatie pakt u op in 2020?

Met het ‘beleid van recreatie’ worden diverse reactreatie 
onderwerpen bedoeld, waaronder de diverse (regionale) recreatieve 
netwerken (fietsknooppuntennetwerk, sloepennetwerk, 
ligplaatsenbeleid, etc.). Voor 2020 is in dat kader de actualisatie van 
het ligplaatsenbeleid, de aanleg van het wandelnetwerk en 
verbeteringen van het sloepennetwerk gepland. 

5

73 VVD p. 91 Inhaalslag openbaar groen 
VRAAG: In 2019 was openbaar groen verouderd. Wat 
is er gebeurd aan onderhoud in 2019?

VRAAG: Het onderhoudsniveau voldoet aan de norm. 
Waarom wordt er dan toch gesproken over een 
inhaalslag? 

Brede samenwerking in groenonderhoud  
VRAAG:. Naar welke wijken is gekeken voor de 
wijkgerichte aanpak?

VRAAG: Wat is hier het resultaat van? 

Openbaar groen kent geen vervangingsplan. Daardoor raken 
plantsoenen op. We krijgen steeds meer vragen over het fraaier en 
biodiverser maken van plantsoenen. Een recente inventarisatie 
heeft aangetoond dat in specifieke plantsoenvakken de beplanting 
op is. Regulier onderhoud verandert hier niets aan.

Regulier onderhoud wordt uitgevoerd conform planning, maar 
wanneer plantmateriaal op is, kun je met het reguliere onderhoud 
(snoeien en onkruidbestrijding) dit niet meer herstellen. Voor groen 
is geen vast vervangingsprogramma, vandaar de opgenomen 
renovatie voor de plantsoenen.

In principe geldt dit voor alle wijken, dus voor heel Heemstede.

Het is de bedoeling dat het wijkgerichte onderhoud leidt tot kortere 
lijnen tussen ‘vaste’ wijkploegen voor het onderhoud, inzet van 
vrijwilligers en inwoners uit een specifieke wijk of georganiseerde 
groepen (bewonersgroepen).

5
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74 GL Begroting 
2020

14. [pag. 102]: Pilot praktijkondersteuner huisartsen. 
Waarom is gekozen voor een pilot en niet direct 
voor een structurele inzet? Dit gezien de 
resultaten bij andere gemeenten.

we doen een pilot in Heemstede om samen met de huisartsen, voor 
wie deze praktijkondersteuner nieuw is, te bezien of deze resultaten 
van andere gemeenten ook op Heemstede van toepassing is en met 
hen samen te beslissen om dit structureel te maken of niet na de 
pilot.

6

75 VVD FINANCIELE 
HOOFDLIJN
EN

p. 33
VRAAG:Er is €25.000 voor coördinatie, uitvoering en 
monitoring van de SROI, wat moeten wij ons 
voorstellen bij de activiteiten in deze?

Voor de taken die uitgevoerd gaan worden is een 
dienstverleningsovereenkomst afgesloten tussen gemeente 
Haarlem en gemeente Heemstede. Deze 
dienstverleningsovereenkomst en de beleidsregels zijn voor 15 
oktober naar de commissie samenleving gestuurd als C-stuk.
De belangrijkste taken bestaan uit:
-          Het volgen van de landelijke en regionale ontwikkelingen op 
het gebied van SROI en opdrachtgever hierover adviseren.
-          Het adviseren van de Stichting Rijk en Contractmanager bij 
de gemeentelijke aanbestedingen over het opnemen van de SROI-
eis, het vast te stellen SROI-percentage en het opstellen van de 
SROI-paragraaf.
-          Het beantwoorden van vragen over SROI in de nota van 
inlichtingen.
-          Het adviseren van de gegunde opdrachtnemer over de 
invulling van de SROI.
-          Het monitoren van de voortgang van de uitvoering van de 
SROI.
-           Het in beeld brengen van de jaarlijkse resultaten van SROI.

6

76 VVD kinderboerderij rookvrij
VRAAG: wanneer volgen de andere gemeentelijke 
gebouwen? Rookvrije zones rond Gemeentehuis en 
Plein 1? 

In het beleidsplan Sociaal domein is een planning opgenomen om te 
komen tot een rookvrije generatie. Deze planning is indicatief d.w.z. 
daar waar kansen zich voordoen zullen we versnellen. Dit geldt 
uiteraard voor de gebouwen waarvan wij zelf eigenaar zijn.

6

77 VVD p. 100 
VRAAG: Inhaalslag rondom de omgang met 
kwetsbare personen,  wat zijn precies de criteria voor 
kwetsbaarheid?

criteria: Er bestaat geen lijst van criteria die kenmerkend zijn voor 
kwetsbare personen
Daarvoor zijn omschrijvingen te algemeen en zijn de factoren die 
kwetsbaarheid veroorzaken tedivers. Groepen die vaak als 
kwetsbaar worden
beschouwd, zijn mensen:
• met een lichamelijke beperking
• met chronisch psychische problemen

6
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• met een verstandelijke beperking
• met psychosociale (inclusief materiële)
problemen
• met lichte opvoed- en opgroeiproblemen
• die betrokken zijn bij huiselijk geweld
• die uitgestoten (dreigen te) worden wegens
hun seksuele oriëntatie
• met meervoudige problematiek (waaronder
verslaafden)

78 VVD p. 101 Schuldhulpverlening
Uit onderzoek blijkt dat veel mensen met schulden wel 
willen betalen maar dat niet kunnen. En daardoor 
komen zij in omstandigheden terecht die niet alleen 
diepongelukkig maken maar ook uitzichtloos zijn. 
VRAAG: hoe houdt u zicht op de resultaten van de 
‘uitvoering schuldhulpverlening door Haarlem’?

VRAAG: in hoeverre is de zichtbaarheid, 
bereikbaarheid en slagkracht van de 
schuldhulpverlening voor Heemsteedse inwoners 
toereikend? 

Wij houden zicht op de uitvoering door middel van periodieke 
rapportages over het aantal gestarte en het soort ingezette trajecten 
en de voortgang daarvan. Ook is er periodiek overleg tussen de 
IASZ en de afdeling Schulddienstverlening van Haarlem.

Wij besteden veel aandacht aan de zichtbaarheid van 
Schulddienstverlening, bijvoorbeeld door de recente deelname aan 
de Campagne 'Kom uit je Schuld' met verwijzing naar team SDV 
Haarlem. Onze indruk is dat inwoners die zich melden in Haarlem 
goed worden geholpen. Het gaat om gemiddeld ca. 50 inwoners per 
jaar 

6

79 VVD p. 101, idem p. 102
VRAAG: Begin 2020 wordt er besloten of er gebruikt 
wordt gemaakte van de verlengingsoptie mbt de 
individuele specialistische voorzieningen, wat zijn de 
criteria om al of niet tot verlenging over te gaan, en 
welke budgettaire overwegingen dan wel 
kwaliteitsoverwegingen worden hierbij betrokken? 

overwegingen zijn of het aanbod (de ingekochte producten) nog 
passen bij de behoefte van inwoners en of het huidige tarief nog 
past bij de daadwerkelijke kosten. Bovendien trekken we hierin 
samen op met de regio.

6

80 VVD p.103 Beleidsindicatoren minimabeleid? Aantallen In de Rapportage Sociaal Domein eerste halfjaar 2019 staan de 6
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bijstandsaanvragen en -uitkeringen?
VRAAG: De bovengenoemde indicatoren ontbreken in 
begroting 2020. Graag een overzicht conform twee 
tabellen in begroting 2019 (zie pag. 111)?

gegevens opgenomen waar hier naar wordt gevraagd. Deze 
rapportage staat op de agenda van de Commissie Samenleving 15 
oktober a.s.

81 D66 Bestuurlijke 
hoofdlijnen

2) Welke, en wanneer, zouden eventuele rijksgelden 
in kader van RES beschikbaar komen? Of zijn die 
er niet / worden niet verwacht?

Voor 2019 zijn Rijksgelden vanuit de klimaatenveloppe beschikbaar 
gesteld per provincie. Alle regionale sessies, het opstellen van de 
kaartbeelden, het in kaart brengen van de bronnen, de 
communicatie en de scenario ateliers die nog gaan komen worden 
hieruit gefinancierd. Hoeveel dit voor 2020 gaat worden is nog 
onbekend.

7

82 D66 Bestuurlijke 
hoofdlijnen

3) Incidentele verkoop niet strat. vastgoed gaat naar 
algem. reserve. Is dit nu de definitief voorgestelde 
aanpak, hoewel de Nota reserves 2019 aangeeft 
dat dit alsnog een raadsbeslissing is?

Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording worden 
boekwinsten op verkoop verantwoord in de exploitatie. Het is aan de 
raad te besluiten op basis hiervan toevoegingen aan de algemene 
reserve te doen. Dit kan per object verschillen.

7

83 D66 9) Nota duurzaam: klopt het dat de hier bedoelde 
50.000 euro dezelfde zijn als genoemd op blz 8. 
Is dit een andere 50.000 dan die zijn genoemd bij 
de stresstest ivm klimaatadaptatie daaronder?

De 50.000 euro die genoemd wordt onder de nota Duurzaamheid 
2020 – 2024 is niet hetzelfde als de 50.000 euro die genoemd wordt 
op blz 8. Dit laatste bedrag gaat over het duurzaam veilig maken 
van het verkeer.
Voor de stresstest i.v.m. klimaatadaptatie is in de begroting 2020 
eenzelfde bedrag opgenomen. 
Voor de nota duurzaamheid betreft het een structureel budget. 

7

84 D66 10) In onze begroting staat geld gereserveerd voor 
een lobbyist. Hoeveel betalen onze partners 
mee? In het jaarplan van GS is ook budget 
gereserveerd voor een lobbyist. Hoe verhouden 
deze zich tot elkaar?

In de begroting is geen specifieke reservering opgenomen voor een 
lobbyist. Vanuit de gemeente Amsterdam is een lobbyist voor 50% 
gedetacheerd naar de MRA en is als zodanig in de MRA-begroting 
opgenomen. Ook in het kader van de Gemeenschappelijke Regeling 
(GR) bereikbaarheid Zuid-Kennemerland is een lobbyist 
aangetrokken, die vanuit de GR wordt betaald. De financiering van 
de kosten van deze lobbyisten  geschiedt door alle betrokken 
deelnemers naar rato van hun inwoneraantal. Er is geen relatie met 
de door GS aangetrokken lobbyist, anders dan dat de verschillende 
lobbyisten (Zuid-Kennemerland, MRA, provincie, etc.) met elkaar 
afstemmen waar zij samen kunnen optrekken.

7

85 VVD p.112Nota Duurzaamheid Heemstede 2020/2024 
VRAAG: Waar liggen de kansen voor Heemstede 
m.b.t. het Klimaatakkoord en Grondstoffenbeleid? Bij het opstellen voor het Beleid Duurzaam Heemstede 2020 – 2024 

worden, met beleidsexperts en relevante actoren, deze kansen in 
beeld gebracht. De ambities vanuit het Landelijk 
Grondstoffenakkoord zijn onder andere opgenomen in het Actieplan 

7
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Regionale aanpak energiebesparing woningen Noord-
Holland 
VRAAG: Wat zijn de resultaten voor 2019?

VRAAG: Wat is de ambitie voor 2020?

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2019 2020 voor Heemstede. 
Het gaat bijvoorbeeld om het gebruik van circulair materiaalgebruik 
in de haven, onderzoek naar circulaire verkeersborden, 
aanbesteding van openbare verlichting en dergelijke

Een bijeenkomst voor Aardgasvrij Heemstede in april 2019, een 
bijeenkomst voor VVE Heemstede in juni 2019, een bijeenkomst 
voor Duurzame jaren 30 woningen in oktober. 
We starten ook weer met het nemen van infrarood opnames van 
woningen in Heemstede. Al deze acties dragen bij aan het 
informeren van de inwoners van Heemstede om bij te dragen aan 
het verduurzamen van Heemstede. 
Daarnaast wordt hieruit ook voldaan het abonnement per jaar voor 
het online Duurzaam Bouwloket en voor de Huizenaanpak.

Deze wordt in het 4e kwartaal van 2019 met de hele regio weer 
opgesteld. Het is een Regionaal Energie Bespaarprogramma met 
de IJmond en Kennemerland gemeenten.

86 VVD Duurzaam bouwloket 
p.113. 112
VRAAG Hoeveel inwoners en ondernemers hebben 
het afgelopen jaren advies ingewonnen? 

Meting van de luchtkwaliteit – 
VRAAG: Hoe worden deze metingen gedaan?

VRAAG Welke maatregelen worden er getroffen om 
de luchtkwaliteit te verbeteren? 

19% van het aantal eigenaren van koopwoningen (7799) hebben 
informatie ingewonnen via het Duurzaam Bouwloket. Dit kan zijn 
online via de website of telefonisch. Daarnaast hebben 255 
inwoners in het eerste en tweede kwartaal samen ook daadwerkelijk 
acties uitgevoerd. 

Ja, op 5 verschillende locaties langs de weg worden met buisjes 
NO2 metingen gedaan. Dit in samenwerking  met de OD en de 
GGD. Deze beginnen aan het eind van dit jaar. Samen met de GGD 
kijk ik nog naar de exacte locaties. De resultaten worden tzt bekend 
gemaakt aan de raad en openbaar gemaakt voor een ieder op 
www.no2buisjes.nl

In het Actieplan aanpak Verkeersdruk Heemstede is opgenomen dat 
we de toetsingscriteria voor aanvraag van E-laadpalen gaan 
vereenvoudigen om elektrisch rijden te stimuleren. Ook stimuleren 

7

http://www.no2buisjes.nl/


27

Volg.
nr

Van Betr. Vraag Antwoord Program
ma/hoofd
stuk

Sub 
onderw
erp

Vervanging riolering 

VRAAG: Waarom is het vervangen van de riolering 
Dreef, Cruquiusweg, Wipperplein en Javalaan 
doorgeschoven naar 2020? 

VRAAG:  Waardoor zijn de kosten riolering van 
Merlenlaan & drainage Dinkelpad gestegen?

Scheiden van afval 
VRAAG:  Wanneer wordt de proef Merlehoven 
geëvalueerd?  

van fiets en openbaar vervoer stimuleren door onder andere betere 
fietsparkeervoorziening bij het station.

VVD, vraag Programma 7, waarom vervangen riolering project 
Dreef, Cruquiusweg, Wipperplein en Javalaan doorgeschoven?
Dit betreft de voorbereiding van een “reliningsproject”, met grote 
diameters riool, hetgeen een specialistisch werk is. Het kost veel tijd 
om deze riolen te her inspecteren, de fasering zo te plannen dat er 
zoveel mogelijk bomen in het arboretum gespaard blijven, een 
oplossing te vinden voor het afvoeren van het afvalwater tijdens de 
werkzaamheden en het verkeer zo min mogelijk te hinderen waarbij 
gelet wordt op strandverkeer en evenementen. Ook vindt 
afstemming plaats met de andere werkzaamheden die gepland 
staan aan de Heemsteedse Dreef, de vervanging van de VRI’s en 
asfaltonderhoud. De complexiteit zorgt ervoor dat gebleken is dat er 
meer voorbereidingstijd nodig is.

VVD, vraag programma 7, waardoor zijn de kosten riolering Van 
Merlenlaan & drainage Dinkelpad gestegen?
De begroting van de kosten in rioleringsprojecten, zoals Van 
Merlenlaan en drainage Dinkelpad, zijn gestegen als gevolg van de 
indexatie als gevolg van de marktprijsontwikkeling in de GWW-
sector waarover in de kadernota is bericht. Er wordt voor de 
marktprijsontwikkeling een verhoging een percentage van 10% 
aangehouden. E.e.a. is al vermeldt en toegelicht in de kadernota.

VVD, vraag programma 7, wanneer evaluatie proef afvalinzameling 
Merlenhoven
Evaluatie van de proef afvalinzameling in de wijk Merlenhoven, 
wordt op dit moment gemaakt en komt terug als integraal onderdeel 
van het Beleidsplan Toekomstgericht Afvalbeleid (gepland in 
december).
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87 VVD p.122 Startersleningen
VRAAG: Hoeveel startersleningen zijn er afgelopen 
jaar verstrekt en wat waren de kosten? 

VRAAG: Waarom wil het college gaan kijken naar het 
verruimen van de startersleningen en wat wordt 
bedoeld met “verruimen” en hoe komt dat ten goede 
uit de doorstroming?

Wonen en doorstroming senioren
VRAAG: Welke acties worden ondernomen en wat zijn 
de kosten?

In 2019 zijn geen startersleningen verstrekt. De (beheers-)kosten 
voor al verstrekte startersleningen bedroegen € 1.650

Het college wil kijken naar het verruimen van de startersleningen 
zodat er meer gebruik van kan worden gemaakt. Door 
startersleningen ontstaat voor mensen in een huurwoning de 
mogelijkheid om door te stromen naar een koopwoning. De 
achtergelaten huurwoning komt hiermee beschikbaar voor een 
ander. Naar verwachting komt het college begin 2020 met een 
voorstel over het eventueel verruimen van de starterslening.

Het gaat om diverse acties. Behalve de genoemde verhuiscoaches 
en bewustwordingscampagnes betreft het bijvoorbeeld ook het 
verstrekken van informatie in Woonservice over de toegankelijkheid 
van leegstaande huurwoningen. Een bewustwordingscampagne is 
‘Ook Later Lekker Wonen Nu’. Doel hiervan is dat ouderen in een 
vroeg stadium gaan nadenken en zich bewust worden van een 
mogelijk andere woonbehoefte in de toekomst. De ervaring leert dat 
er tussen bewustzijn en het ondernemen van actie soms langere tijd 
zit. De campagne is daarom allereerst gericht op ‘jonge ouderen’.
De acties worden samen met de woningcorporaties opgepakt en 
uitgevoerd. De hieraan verbonden kosten zijn nog niet bekend.

8

88 VVD p.123 Pilot gemengde woonvormen
VRAAG: Wat is de doelstelling, welke acties worden 
ondernomen en wat zijn de kosten?

Doelstelling is het stimuleren van woonvormen waarin meerdere 
generaties samen leven en ouderen langer zelfstandig kunnen 
wonen. Hoe aan deze doelstelling vorm wordt gegeven is nog niet 
bekend en wordt samen met woningcorporaties bepaald. De hieraan 
verbonden kosten zijn nog niet bekend.

8 ALG
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POLITIEKE VRAGEN: AMBTELIJK NIET TE BEANTWOORDEN

VVD Bestuurlijke 
hoofdlijnen

Pag. 9, Lokale Lasten
U meldt: ‘…..staan de gemeentelijke financiën met name door autonome ontwikkelingen onder druk…..’
De begroting 2020 (excl. eptembercirculaire) beschikt over bijna € 3.000.000 meer dan de begroting 2019 (excl. septembercirculaire).
VRAAG: Waarom meent u dat de financiën in Heemstede onder druk staan in 2020?

U meldt: ‘…een gefaseerde verhoging van de OZB (2% per 2021 en ook 2% per 2022) wordt voorgesteld om de structurele uitgaven en 
inkomsten in balans te houden….’
VRAAG: De inkomsten nemen in 2020 met bijna € 3.000.000 toe (t.o.v. begroting 2019). Waarom ook nog in 2021 en in 2022 de OZB 
verhogen? 
VRAAG: Voor welk doel heeft u deze extra inkomsten - via OZB verhoging - nodig per 2021? 
VRAAG: Welk gat moet u dekken in 2022? 

In uw collegeakkoord 2018-2022 staat: “…wij zien verhoging van de OZB als sluitstuk van de begroting en dan alleen voor dekking van 
mogelijke tekorten op het terrein van de Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet …… “(zie pag. 7 collegeakkoord HBB, GL, PvdA 2018-2022).  
VRAAG: Waarom wordt OZB verhoogd in 2021 en ook in 2022 terwijl tekorten in het Sociaal Domein de komende jaren kunnen worden 
opgevangen met de voorziening van € 2,8 mln?

VVD Bestuurlijke 
hoofdlijnen

VRAAG: Welke beleidsvoorstellen stonden er in de begroting van 2019 en zijn niet gerealiseerd en opnieuw beschreven in de begroting 2020 
als originele/ nieuwe beleidsplannen. Een puntsgewijs overzicht per per programma met het gebudgetteerde bedrag in 2019 en 2020 voldoet 
hier

VVD p.46 “….U wilt een duurzaam verantwoord financieel beleid voeren en blijft goed kijken naar gemeentelijke uitgaven en stuurt hier op…..”
VRAAG: De voorjaarsnota 2019 getuigt niet van goed sturen op financieel beleid en de uitgaven; resultaat was krap € 500.000 negatief. Wat 
gaat u doen in 2020 om grip te krijgen en te houden op de uitgaven?


