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ONDERWERP
Programmabegroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023

SAMENVATTING
Dit voorstel heeft betrekking op de begroting 2020, inclusief de daarbij behorende
meerjarenbegroting 2021-2023. Jaarlijks stelt de gemeenteraad in november de gemeente
lijke begroting vast met daarin een overzicht van inkomsten en uitgaven voor het komende
jaar (lees 2020).

JURIDISCH EN BELEIDSKADER
N.v.t.

BESLUIT B&W
1. De raad wordt voorgesteld om de (schriftelijke) programmabegroting 2020 vast te stellen;
2. De raad wordt voorgesteld om de kredieten 2020 conform het 'overzicht kredieten 2020'
beschikbaar te stellen;
3. De raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2021-2023;
4. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad
(A-stuk).

BESLUIT RAAD
De raad van de gemeente Heemstede,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2019
Amendement Uitstel instemming kredieten 2020 inzake Integraal Huisvestingsplan
De raad besluit:
1) 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.
2)

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.

Amendement Uitstel instemming twee kredieten inzake afvalinzameling
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,
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
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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 ll’ ofwel ‘Grondige (groen) renovatie’ bij
Spaarneborgh.

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).

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.”

De raad besluit:
1 De (schriftelijke) geamendeerde programmabegroting 2020 vast te stellen;
2. De kredieten 2020 conform het geamendeerde 'overzicht kredieten 2020'
beschikbaar te stellen;
3. Kennis te nemen van de.geafhëftd^erde meerjarenbegroting 2021-2023
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