Raadsbesluit
Raadsvergadering: 27 juni 2019

ONDERWERP
Jaarverslag 2018 en Jaarplan 2020 mobiliteitsfonds Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland
SAMENVATTING
Heemstede neemt samen met Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort deel in de
Gemeenschappelijke Regeling (GR) bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. Volgens de Wet
gemeenschappelijke regelingen biedt het bestuur van de regeling (portefeuillehouders
mobiliteit) het jaarverslag 2018 en het jaarplan 2020 aan. De raden van de deelnemende
gemeenten kunnen hun zienswijze geven op deze stukken.
JURIDISCH EN BELEIDSKADER
 de Wet gemeenschappelijke regelingen
 De Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland uit 2011 (terug te vinden via:


https://www.heemstede.nl/fileadmin/heemstede/documenten/Projecten/Verkeer/
bereikbaarheidsvisie_27_okt.pdf)

Herijking Bereikbaarheidsvisie (wordt in 2019 gedaan)

BESLUIT B&W
1. De raad voor te stellen akkoord te gaan met het ontwerp jaarverslag en de
jaarrekening 2018 van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland;
2. De raad voor te stellen akkoord te gaan met het ontwerp jaarplan en begroting 2020
van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland;
3. De raad voor te stellen dit standpunt als zienswijze aan het Bestuur van de GR
Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland mee te delen;
4. Dit besluit voor te leggen aan de commissie Ruimte 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 21 mei 2019
concept besluit:
1. Akkoord te gaan met het ontwerp jaarverslag en de jaarrekening 2018 van de
GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland;
2. Akkoord te gaan met het ontwerp jaarplan en begroting 2020 van de GR
Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland;
3. Dit standpunt als zienswijze aan het Bestuur van de GR Bereikbaarheid ZuidKennemerland mee te delen.
De raad voornoemd,
de griffier,
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de voorzitter,
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AANLEIDING
Heemstede neemt samen met Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort deel in de
Gemeenschappelijke Regeling (hierna GR) Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. Volgens de
"Wet gemeenschappelijke regelingen" biedt het bestuur van de regeling (in deze GR vormen
de portefeuillehouders mobiliteit de leden van het orgaan, aangeduid als de ‘stuurgroep’) het
jaarverslag en het jaarplan aan. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen hun
zienswijze geven op deze stukken.
Een belangrijk onderdeel van de regeling is het zogeheten Mobiliteitsfonds. De
deelnemende gemeenten storten hier jaarlijks een bij de start van de regeling
overeengekomen bijdrage in. Ten laste van het fonds kunnen vervolgens projecten ter
verbetering van de regionale bereikbaarheid worden uitgevoerd.
De raden van de deelnemende gemeenten geven hun zienswijze op de ontwerpbegroting en
ontwerp-jaarrekening en delen deze mee aan het bestuur van de GR. Het bestuur van de
GR stelt de begroting en jaarrekening definitief vast en stuurt deze met de zienswijze van de
raden voor 15 juli 2019 aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. Hiermee
wordt voldaan aan de verplichting van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
MOTIVERING
Ad 1. en 2.
Het Ontwerp-jaarverslag en jaarrekening 2018 (balans) en de ontwerp begroting en ontwerp
jaarplan 2020 wijken niet af van eerdere besluitvorming en de gemeente Heemstede kan
zich vinden in deze verslagen en plannen.
Inhoud ontwerp begroting en ontwerp jaarplan
In 2019 wordt de visie Zuid-Kennemerland Bereikbaar geactualiseerd. Aansluitend hierop
wordt ingezet om te komen tot een systeem met een Meerjarenprogramma 2020-2024.
Vooruitlopend op dit meerjarenprogramma is een jaarbegroting voor 2020 opgesteld en is
daarmee eigenlijk een overgangsbegroting.
In dit jaarplan en begroting 2020 is een overzicht met status en verwachte uitgaven van de
verschillende projecten opgenomen.
Deze verschillende projecten raken Heemstede vrijwel allemaal. Projecten die onder meer in
Heemstede worden uitgevoerd en waar het mobiliteitsfonds in de begroting 2020 aan
bijdraagt zijn:


Fietsparkeren knooppunt station Heemstede – Aerdenhout
Hiervoor is reeds € 476.500,- toegekend vanuit het Mobiliteitsfonds en in 2020 is
nog een aanvullende bijdrage van € 187.000 voorzien i.v.m. de lager bijdrage van
ProRail dan eerder was beoogt.
Het vergroten van de stallingscapaciteit zal bijdragen aan het versterken van de
functie van het station Heemstede-Aerdenhout en de ontwikkeling van dit
knooppunt. Voor de toekomstige functie van het station zal ook de herijking van de
regionale bereikbaarheidsvisie en het OV Toekomstbeeld 2040 een belangrijke
factor zijn. Hieraan wordt nu gewerkt, een nadere toelichting hierop is terug te
vinden in het Ontwerp jaarplan en begroting 2020.



Verkeersroutering en bewegwijzering aanpassen
Dit betreft onder meer de aanpassingen in de regionale verkeersroutering. Zoals het
aanpassen van de bestemmingen / N201 route die nu nog over de Lanckhorstlaan
gaan.
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Fietsverbinding vanaf Haarlemmermeer door Heemstede naar het duingebied
en de kust



Dynamisch verkeersmanagement onderhoudsmaatregelen
In de verkeersregelinstallaties op de Cruquiusweg – Heemsteedse Dreef –
Herenweg – Lanckhorstlaan – Zandvoortselaan en César Francklaan is in
samenwerking met de regio en financiering van de provincie eerder dynamisch
verkeersmanagement geïnstalleerd. De programmatuur in de verkeerslichten wordt
hiermee aangepast op basis van de verkeersdruk en actuele reistijden en de
verkeerslichten zijn aan elkaar gekoppeld. Het extra onderhoud wat dit met zich
meebrengt wordt gefinancierd uit het mobiliteitsfonds.

Inhoud jaarverslag 2018
In het jaarverslag van 2018 wordt aangegeven waar in 2018 op is ingezet en welke
resultaten zijn behaald. Per project is in de tabel een inhoudelijke + financiële toelichting
gegeven in de vorm van een smileyrapportage. In de slotparagraaf (balans) is de
jaarrekening 2018 opgenomen.
Ad 3.
Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten een zienswijze indienen op het ontwerp-jaarverslag, de ontwerpjaarrekening, de ontwerp-begroting en het ontwerp-jaarplan van de regeling.
Zienswijze vorig jaar
Vorig jaar heeft Heemstede aangegeven zich te kunnen vinden in de jaarstukken en dit als
zienswijze meegegeven aan het bestuur van GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland.
FINANCIËN
Het ontwerp-jaarverslag 2018 is in overeenstemming met de eerdere besluitvorming door de
gemeenteraad over de jaarlijkse bijdrage van Heemstede aan het mobiliteitsfonds.
PLANNING/UITVOERING
De jaarstukken volgen een jaarlijkse cyclus, zodat over ieder kalenderjaar een terugblik en
een vooruitblik wordt geboden. De jaarstukken worden steeds aan de raden voorgelegd voor
zienswijzen. Het is de bevoegdheid van de stuurgroep, om (na de zienswijzenprocedure) het
jaarverslag en het jaarplan vast te stellen.
Het orgaan van de Gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland zal na
ontvangst van de zienswijze van de deelnemende gemeenten de documenten vaststellen,
waarbij het de ingebrachte zienswijzen bij zijn besluitvorming zal betrekken.
In de zienswijze die de raad van Heemstede op het jaarplan van 2018 heeft gegeven is
verzocht om vaker op de hoogte te worden gehouden. Vanaf nu aan alle raden van de
deelnemende gemeenten tweemaal per jaar een voortgangsrapportage worden verstrekt.
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
Het ontwerp-jaarplan is voorgelegd en afgestemd met de klankbordgroep regionale
bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. In de klankbordgroep zitten diverse belanghebbenden
en regionale overheden.
De zienswijze van de raad moet schriftelijk worden ingediend bij de stuurgroep, door
tussenkomst van de voorzitter (gem. Haarlem).
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DUURZAAMHEID
Niet van toepassing
BIJLAGEN
 Kenmerk: 715729 onderwerp: Aanbiedingsbrief raden jaarstukken 2018-2020 GR
Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland
 Kenmerk: 715730 onderwerp: Ontwerp jaarverslag en jaarrekening 2018 GR
Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland
 Kenmerk: 716170 onderwerp Ontwerp jaarplan en begroting 2020 GR Regionale
Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland (gecorrigeerd)
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