Schema moties / amendementen Begrotingsraad 2021 (Begroting 2022)
Volgorde AB

Amendement / Motie

Indiener(s)

A1v2

Tegen energiearmoede, voor energie besparen

PvdA,
GroenLinks

Besluit 1. De (schriftelijke) programmabegroting 2022 vast te stellen.
Te wijzigingen in:
Besluit 1.
1. de (schriftelijke) programmabegroting 2022 vast te stellen;
a. het begrotingsoverschot 2022 met € 300.000 te verlagen;
b. en een budget van € 300.000 toe te voegen aan het
Programma 7: Volksgezondheid en milieu voor het, op korte
termijn en in samenwerking met woningcorporatie, treffen
van maatregelen die bijdragen aan het verduurzamen van
woningen van huurders en woningeigenaren met een
inkomen tot 130% van het sociaal minimum.
c. En deze te verreken met de te verwachten gelden van het rijk
voor dit zelfde doel.

B

Programmabegroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025
De raad besluit:
1. de (schriftelijke) programmabegroting 2022 vast te stellen;
2. de kredieten 2022 conform het 'overzicht kredieten 2022' beschikbaar te
stellen;
3. kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2023-2025.

B

Eerste begrotingswijziging 2022 en aanvullende begrotingswijziging
najaarsnota 2021
De raad besluit:
1. in te stemmen met de begrotingswijziging najaarsnota 2021;
2. in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2022;
3. kennis te nemen van de financiële effecten voor de jaren 2023-2025;

Reactie College

Besluit Raad

Verworpen/
Aangenomen

verworpen
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Reactie College

Besluit Raad

Verworpen/
Aangenomen

4. de eerste begrotingswijziging 2022 en de aanvullende begrotingswijziging
najaarsnota 2021 te betrekken bij de behandeling van de begroting 2022 in
de raad van 4 november 2021.

M.1

Inzet Corona gelden voor achterstanden in onderwijs
Roept het college op om:

PvdA,
GroenLinks

- In gesprekken met de schoolbesturen zorg te dragen dat genoemde
gelden effectief worden benut, waarbij er speciale aandacht is voor de
meest kwetsbare leerlingen en daarbij overwegingen m.b.t
kansenongelijkheid zorgvuldig mee te nemen
- In het kader van het leveren van maatwerk in het lokale minimabeleid
ruimhartige financiële compensatie te bieden ten behoeve van
individuele leerling/huiswerkbegeleiding (PO en VO)
- Extra aandacht te besteden aan de overgang van PO naar VO,
bijvoorbeeld door een ondersteuningsprogramma aan te bieden voor
kinderen uit een kwetsbare omgeving (bijv. een zomerschoolprogramma
na groep 7
- Zorg te dragen dat relevante stakeholders (ouders, zorg,
onderwijsorganisaties, enz.) worden betrokken bij de discussie over
effectieve inzet van deze middelen

M.2

Auto te gast in Heemstede betekent voorrang voor fietsers en
voetgangers

PvdA,
GroenLinks

Roept het college op:
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Reactie College

Besluit Raad
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Aangenomen

1. De verkeersintensiteit en doorstroming op de Raadhuisstraat en
Binnenweg te inventariseren
2. Te onderzoeken op welke wijze de fietsveiligheid op de Raadhuisstraat
en Binnenweg kan worden vergroot en hierbij alternatieve
inrichtingsmaatregelen te verkennen.
3. De raad uiterlijk medio september 2022 over de bevindingen uit het
onderzoek, de voorgestelde maatregelen en de kosten daarvan te
informeren

M.3v2

Motie Brei in, breidt uit
Verzoekt het college:
-

M.4v2

PvdA,
GroenLinks

Te streven naar het reserveren van gemeentelijke en educatieve
vastgoed locaties behorende tot het IHP voor bij voorkeur de
bovengenoemde groepen.
Te onderzoeken welke andere mogelijkheden er nog zijn om
woningbouw te realiseren.
Te onderzoeken hoe woningsplitsing van grote woningen of villa’s in
meerdere zelfstandige appartementen gestimuleerd kan worden, en
hiervoor duidelijke kaders vast te stellen.
In de Woonvisie een toekomstbeeld m.b.t tot huisvesting van ouderen,
jongeren, statushouders en cliënten beschermd wonen op te nemen.

Innovatieve snelheidsmaatregelen

VVD

Verzoekt het college:
• Om in Q1 van 2022 in overleg te treden met het Landelijk Parket Team
Verkeer van het OM en de mogelijkheden met hen te bespreken de
mogelijkheden voor innovatieve snelheidsbeperkende maatregelen in
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Heemstede.
• Op basis van deze informatie een plan op te stellen met mogelijke locaties
voor innovatieve snelheidsbeperkende maatregelen zoals flitspalen,
trajectcontroles, geluidspalen, feel good flitspalen etc., die de veiligheid
vergroten in Heemstede.

M.5v2

30 KM borden

VVD

Verzoekt het college:
• Om nog voor het einde van dit jaar in overleg te treden met de
gemeentes die te maken hebben met hetzelfde onderwerp en gebruik te
maken van hun kennis en ervaring tot nu toe. Door te leren van de
ervaringen van deze gemeentes en deze te gebruiken, hoeven we als
Heemstede niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden.
• Om een onderzoek te starten doormiddel van een schouw, welke wegen
er in Heemstede in aanmerking komen om van 50km naar 30km te gaan
(met wellicht minimale aanpassingen), zodat de raad van Heemstede
hierover een besluit kan nemen begin 2022.

M.6

Wat is de status van de statushouders

CDA, D66

Roept het College op
- Om een integraal plan op te stellen om deze gezinnen te ondersteunen,
zodat zij thuis nabij hulp krijgen geboden
- Om een aanspreekpunt voor deze gezinnen en hulpverleners te
communiceren
- Om dit plan in de commissie Samenleving te agenderen van februari
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2022

M.7
Ingetrokken

Nog meer zin in Buurtgezin

CDA

Dringt aan
- Op overleg met Buurtgezinnen.nl over het aantal koppelingen dat extra
kan worden uitgevoerd in de maanden januari tot en met april 2022
- Op het beschikbaar stellen van extra budget voor de maanden januari –
mei 2022
- De financiering voor dit extra budget te vinden in de vrijval van de
reserve sociaal domein.

M.8
Ingetrokken

M.9
Ingetrokken

Laden maar!

D66, CDA

Roept het College op:
 Een visie voor uitbreiding van laad-infrastructuur nog dit jaar te
presenteren aan de gemeenteraad, gevolgd een plan van aanpak en
begrotingsvoorstel voor het eind van deze raadsperiode;
 Bij elk nieuw woningbouwplan eveneens laadpalen op te nemen;
 Aan te sluiten bij het beleid in de regio, waaronder de MRA visie voor
laad-infrastructuur en het gezamenlijk inkopen van laadpalen;
Samen duurzamer

D66

Roept het College op:
 Nog voor de komende GR verkiezingen, actief informatie te verstrekken
en bijeenkomsten te organiseren met bewoners en relevante partijen
om te proberen een of meerdere collectieve projecten te ontwikkelen
en op te zetten;
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 Actief te wijzen op de bestaande financiële tegemoetkomingen (zowel
lokaal als landelijk) en eventueel aanvullende financiële steun te zoeken
voor mogelijke projecten;
 Hierin ook de samenwerking met de regio, RES en provincie te zoeken
om dit zo stevig mogelijk neer te zetten;

M.10

Fietspaden Zandvoortselaan
Verzoekt het college:
-

M.11v2

Een voorstel te maken om op korte termijn het fietspad te herstellen,
en wel zodanig dat geen sprake meer zal zijn van ongewenste schuine
afloop van de paden richting de huizen;
Te onderzoeken of deze fietspaden voorzien kunnen worden van rood
asfalt in 2026;
In het verlengde hiervan tevens te onderzoeken of verbreding van de
fietspaden dan mogelijk is;
En ons hierover zo spoedig mogelijk te informeren.

Oh denneboom
Roept het college op om:
- De kerstboomverbranding in 2022 door te laten gaan;
- Een inventarisatie te maken van alternatieven voor de
kerstboomverbranding en naar aanleiding daarvan samenspraak te
organiseren zodat de raad een besluit kan nemen.

M.12v2

GroenLinks
PvdA

Parkeer de norm
Roept het college op:

GroenLinks
PvdA

GroenLinks
PvdA
CDA
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- Een onderzoek te doen naar het herzien van de nota parkeernormen en een
stappenplan toe te voegen waarmee gemotiveerd afgeweken kan worden
van de parkeernormen. Het onderzoek heeft betrekking op de ervaringen
van het werken met een stappenplan bij andere gemeenten.
- Het onderzoek voor het zomerreces van 2022 aan te bieden aan de
gemeenteraad;
- Het benodigde onderzoeksbudget daarvoor á € 15.000 te financieren uit
het saldo overschot (€ 1.959.000 volgens de Eerste begrotingswijziging) van
2022.

M.13
Ingetrokken

schonere lucht in Heemstede
Verzoekt het college:
 Nog dit jaar een start te maken met schone lucht beleid door het
ondertekenen van het Schone Lucht akkoord;
 Daarna, aan de hand van de Uitvoeringsagenda van het Schone Lucht
Akkoord, een uitvoeringsplan op te stellen die leidt tot schonere lucht in
Heemstede (waarbij aangesloten wordt bij de lopende acties van het
uitvoeringsprogramma Duurzaam Heemstede);
 In dat kader een start te maken met monitoring van de luchtkwaliteit:
ten minste eens in de drie jaar NO2, en fijn stof (PM10 en PM2,5);
 In dat kader ook een start voor te bereiden met monitoring van de
gezondheidseffecten en daarbij aan te sluiten op de
gezondheidsindicator die landelijk ontwikkeld wordt;
 Deze activiteiten op te nemen in het Uitvoeringsprogramma 2022-2023
van het programma Duurzaam Heemstede.

GroenLinks
Pvda
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