Algemene beschouwingen Begrotingsraad November 2021
Voorzitter, collega’s, kijkers thuis,
Terwijl Corona ons niet los lijkt te laten, is de financiële positie van Heemstede wel gezond.
Vandaag spreken we samen over een begroting die over meerdere jaren sluitend is, en dit
ondanks de korting i.v.m. de herverdeling van het Gemeentefonds. Dat is mooi en laat zien
dat Heemstede niet alleen een mooie, sociale en groene gemeente is, maar ook een
veerkrachtige gemeente.
Echter, juist nu is onderlinge solidariteit van belang en moeten we waakzaam blijven dat
iedereen kan blijven meedoen. Tijdens de kadernota in juni zag het er namelijk anders uit en
werden bezuinigen niet uitgesloten. We zeiden het toen ook al: de PvdA wil geen concessies
doen aan het hoge niveau van de maatschappelijke infrastructuur in ons dorp en de
dienstverlening van de gemeente aan onze inwoners.
We zien wel dat de druk op de ambtelijke organisatie toeneemt, zou het niet verstandig zijn
de capaciteit te evalueren? De ambtelijke organisatie staat voor grote opgaven en Covid
zorgt daarnaast nog voor verdere uitdagingen.
De PvdA wil aandacht voor:
-

De klimaat crisis en alle uitdagingen die dit met zich mee brengt. Het nieuwste
rapport van IPPC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, waarschuwt dat we
alleen met snelle, drastische en grootschalige maatregelen de uitstoot van CO2 en
andere broeikasgassen kunnen verlagen en de opwarming van de aarde kunnen
beperken tot ruim onder de 2 graden. Deze wereldwijde crisis is ook in onze
gemeente uiterst relevant. De verwachting is dat de energieprijzen met 15% zullen
stijgen. Dit is voor alle Heemsteedse huishoudens een stevige financiële tegenvaller,
echter deze prijsstijging treft onze bewoners met lagere inkomens die vaak in slecht
geïsoleerde huurwoningen wonen extra hard. En dit terwijl energiebesparende
materialen duur zijn en dat werpt een drempel op om daarin te investeren. Terwijl
allerlei kleinere isolatiemaatregelen zoals folie achter de radiatoren, tochtstrippen,
energiezuinige lampen al effectief zijn. Om dit te doorbreken komt de PvdA daarom
met een amendement tegen energie armoede. Hierdoor kunnen bewoners met
subsidie wel die investeringen doen die leiden tot een lagere gas- en
elektriciteitsrekening. En tegelijkertijd besparen zij op energie en CO2 uitstoot.

-

De klimaat crisis is niet de enige crisis waar we voor staan. Er is ook nog de
wooncrisis. Hoe komen we uit deze wooncrisis, hoe en waar realiseren we meer
betaalbare huur- en koopwoningen voor starters, en mensen die in Heemstede
werken en hoe realiseren we meer zorgwoningen voor ouderen die niet langer
zelfstandig kunnen wonen? Het woningtekort is historisch hoog en steeds meer
mensen hebben moeite met het vinden van een passende en betaalbare woning.
Ook is er behoefte aan meer huisvesting voor beschermd wonen en bijvoorbeeld
statushouders. Met de motie Brei in, breidt uit, vragen we het college te
onderzoeken in hoever (betaalbare) woningbouw op bestaande of inbrei-locaties
mogelijk is en vragen we gemeentelijk/maatschappelijk vastgoed wat vrijkomt
(bijvoorbeeld door het IHP) in te zetten voor dit doel.

-

Kansenongelijk in het algemeen maar in het bijzonder kansenongelijkheid die is
ontstaan door achterstanden in het onderwijs. Met name kwetsbaren jongeren en
middelbare scholieren hebben een achterstand opgelopen, die zij moeilijk kunnen
inhalen, zonder extra inspanningen naast het reguliere lesprogramma. Wij vragen
hier aandacht voor en hebben hiervoor ook een motie voorbereid.

-

Verkeersveiligheid en met name fietsveiligheid. De fiets is een vitaal onderdeel van
gezonde en inclusieve mobiliteit, iedereen van jong tot oud moet veilig kunnen
fietsen. We zien dat die veiligheid in het winkelgebied Binnenweg/Raadhuisstraat
steeds verder onder druk komt te staan. Ouderen geven aan niet meer op de
Binnenweg te durven te fietsen en ouders laten hun kinderen deze route niet meer
alleen fietsen. Ook hiervoor hebben we een motie opgesteld waarin wij oproepen
om de verkeersintensiteit en doorstroming op de Raadhuisstraat en Binnenweg te
inventariseren en te onderzoeken op welke wijze de veiligheid op de Raadhuisstraat
en Binnenweg kan worden verbeterd.

Naast bovengenoemde onderwerpen vraagt de PvdA aandacht voor mobiliteit: hoe
voorkomen we dat Heemstede op de doorgaande wegen dichtslibt en weren we niet
bestemmingsvrachtverkeer? We zijn trots op het breed gedragen WCP, de 30km, maar
roepen op om ook de leefbaarheid steeds goed te bewaken, zorg voor koppeling met het
beleidsplan geluid en gebruik geluids-reducerend asfalt.
Enfin, er is werk aan de winkel en dat komt goed uit want de PvdA wil werken aan zichtbaar
resultaat, samen met inwoners, lokale bewonerscoöperaties, maatschappelijke organisaties
en ondernemers en waar nodig op de juiste schaal met de andere gemeenten in de regio
Zuid-Kennemerland/IJmond of de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

De PvdA dankt de brede ambtelijke organisatie voor de prettige en professionele
samenwerking. Speciale dank gaat hierbij uit naar de griffie voor het ondersteunen van de
raad.

