Algemene Beschouwingen Begrotingsraad, 4 november 2021

Meer daad en minder gepraat
Voorzitter, publiek, iedereen die meeluistert,
In juni zei ik: Heemstede zal mooier, duurzamer en socialer uit de
Corona crisis komen. En ik deed een oproep voor een raad, die
gezamenlijk de gemeenschappelijke problemen oplost voor
Heemstede. Hebben we dat goed gedaan? Binnenkort mogen de
kiezers oordelen.
Nu ligt de begroting voor 2022 voor ons om over te besluiten. Er ligt
een mooie begroting voor ons, over meerdere jaren sluitend, ondanks
de € 1,6 miljoen die we gekort worden door de herverdeling van het
Gemeentefonds. We hebben ruim voldoende middelen om onze
voorzieningen op peil te houden: het sportpark en het zwembad, de
wegen en het groen, het welzijnswerk en de bibliotheek.
Als we kijken naar de hoofdlijnen, dan is GroenLinks het eens met het
college met haar visie voor de komende jaren: geen investeringen
opschuiven, meer kijken naar subsidies, en kritisch kijken of we onze
inkomsten uit heffingen kunnen verhogen. En dat laatste kan, want
Heemstede zit op een laag niveau vergeleken met omliggende
gemeenten.
Er is nog veel werk te doen. De werkdruk van de ambtenaren is hoog.
Personeel is steeds lastiger te werven. GroenLinks steunt het college
daarom om voor 2 jaar 2 ton toe te voegen aan het flexibele budget
voor personeel. Maar is dat voldoende? De juridisering neemt toe, en
er moeten veel nieuwe taken en werkzaamheden ingevuld worden: de
energie- en warmtetransitie, ecologisch beheer en klimaatadaptatie,
het realiseren van 30 km in Heemstede, de uitvoering van de
omgevingswet.
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Wat heeft GroenLinks toe te voegen aan deze begroting?
1. Allereerst, de klimaatcrisis:
Heemstede moet een klimaat- en duurzaamheidsbeleid uitvoeren,
gericht op onze toekomst en dat van onze kinderen. Meer daad,
minder gepraat. Klimaatbeleid is de vrijblijvendheid ver voorbij, kijk
maar naar de diverse klimaatzaken die de overheid en bedrijven als
Shell hebben verloren. GroenLinks maakt zich zorgen dat we nog
geen structureel geld en personeel hebben voor het uitrollen van de
energie- en warmte transitie, van de klimaatadaptatie, en van het
ecologisch beleidsplan. Graag een reflectie hierover van het
college. Gaan we de extra gelden inzetten die we daarvoor via het
Gemeentefonds erbij krijgen? Moeten we ook de Enecogelden
benutten daarvoor?
Er is geld over op de begroting voor 2022. GroenLinks wil een deel
van dat geld inzetten voor een daad gericht op én verduurzaming
én het voorkomen van energie armoede. We steunen het
amendement van de PvdA om te zorgen voor subsidie voor
energiebesparende maatregelen, voor huurders met een inkomen
tot 130% van het sociaal minimum.
2. Ten tweede, recht op schone lucht:
De overheid verzaakt haar zorgplicht voor onze gezondheid. Grote
bedrijven krijgen vrij spel om ons leefklimaat aan te tasten. Neem
bijv. hier in de omgeving TATA Steel en Schiphol: grote uitstoters
van CO2, fijnstof en super fijnstof. En zelf zijn we er ook schuldig
aan. Houtstook uit onze vuurkorven en open haarden dragen ca.
10% bij aan de totale uitstoot van fijn stof. Een open haard stoot net
zoveel fijnstof uit als 250 CV-ketels. Daarom heeft GroenLinks een
motie opgesteld om aan de slag te gaan voor schonere lucht, te
beginnen met het ondertekenen van het schone lucht akkoord.
GroenLinks wil die zaken aanpakken, waar we wat aan kunnen
doen en die leiden tot schonere lucht, zoals: meer bomen planten,
de Houtstook verminderen, 30 km invoeren, een milieuzone voor
vrachtauto’s invoeren, elektrische auto’s en fietsen faciliteren met
voldoende laadpunten.
Het is de raad helaas niet gelukt om overeenstemming te krijgen
over een vuurwerkverbod. Daarom probeert GroenLinks het nu met
de kerstboomverbranding. Wat ons betreft bespreekt de raad of we
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vuurwerk daarin meenemen. Dan gaan we komend jaar met
inwoners en ondernemers op zoek naar een wijze waarop we de
jaarlijkse traditie van de kerstboominzameling én van oud en nieuw
voortgezet kan worden zonder luchtverontreiniging.
3. Meer aandacht voor fietsers en voetgangers:
De Binnenweg en de fietspaden worden steeds drukker en
gevaarlijker. Fietspaden zijn te smal, omdat er steeds meer
bakfietsen en snelle elektrische fietsen bijkomen. We willen
beginnen met één concrete daad: een motie voor de aanpak van de
verzakte fietspaden langs de Zandvoortselaan.
Het “Shared Space” principe op de Binnenweg werkt niet en leidt tot
steeds meer klachten over het gedrag van automobilisten en van
fietsers. Hoe kan je dáár nog gezellig winkelen? GroenLinks steunt
de motie van PvdA om aan de slag te gaan met de Binnenweg.
En we willen een stappenplan, waarmee gemotiveerd afgeweken
kan worden van de parkeernormen. Daarvoor ook een motie.
Tot slot, GroenLinks wil geregeld hebben dat er een spoortunnel bij
Leyduin komt. Ik zei het in juni al: het is nu of nooit.
En GroenLinks blijft zich inzetten voor een groen Manpadslaangebied.
Heemstede is en blijft een prachtige groene woonkern binnen de
Metropoolregio Amsterdam.
Dank voor uw aandacht, en blijf vrolijk en gezond allemaal.
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