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AMENDEMENT

"GEDEGEN FINANCIERING
ZONDER BENUTTEN RESERVES'N

De raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op 27 juni 2019
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gedegen financiering zonder reserves aan te spreken in Heemstede jaar en dag usance is;
de algemene reserve een bufferfunctie heeft wat betekent dat enkel bij onverwachte noodzakelijke
uitgaven en/òf voor grote projecten reserves worden ingezet;
reeds in de begroting 2019 nieuw beleid van totaal € 570.000 gedekt wordt door € 375.000 te
onttrekken aan de algemene reserve wat contrair is aan 'gedegen financiering';
de kadernota 2020 - 2023 niet van prudente financiering getuigt omdat structurele lasten (te
weten: EN € 297.000 stijging kosten vanwege extra ambtelijke capaciteit EN € 130.000 extra
budget voor flexibele inhuur) grotendeels worden gedekt door benutten algemene reserves te
weten: €.220.000 in jaar 2020 en € 170.000 in jaar 2021, beiden wederom onder de noemer
'nieuw beleid';
de tarieven voor afvalstoffenheffing en rioolheffing kostendekkend moeten zijn;
in de jaarrekening 2018 meerdere investeringen zijn uitgesteld het afgelopen jaar en bij navraag
blijkt dat dit uitstel niet is vanwege tekort aan capaciteit;
de voorjaarsnota 201 9 - over de eerste vier maande n 2019, zonder effecten van de meicirculaire -
aanvankelijk met een tekort van € 486.920 sluit en laat zien dat de vacaturepot - € 100.000
begroot voor 2019 - reeds met € 100.000 is overschreden (prognose voor heel jaar 2019);
in de periode mei 2018 toVmet april 2019 totaal € 1 .206.000 voor inhuur externen is uitgegeven
terwijl in het collegeakkoord 2018 HBB, Groen Links en PvdA staat 'zeer terughoudend zijn met
het inschakelen van externe adviesbureaus''
het in de kadernota 2O2O - 2023 voor het jaar 2020 genoemde resultaat van € 11.500 absoluut
onvoldoende is om eventuele tegenvallers te kunnen dekken.

besluit raadsvoorstel "De kadernota 2020 - 2023 vast te stellen" (zie BBV nr 716475 met títel
Kadernota 2020-2023: Financieel perspectief voor Heemstede) als volgt te wijzigen:

1. het college op te dragen een 'herstelplan begroting 2020' op te stellen middels toepassen van
bezuinigingen en prudente financiering zonder benutten van de reserves en dat plan uiterlijk
medio september 2019 te presenteren. Dus: in het voornoemde'herstelplan begroting 2020' reëel
begroten door 'de tering naar de nering te zetten' met als resultaat een gemeentelijk
huishoudboekje dat financieel op orde is;

2. in dit 'herstelplan begroting 2020' worden enkel de volgende drie budgetten toegekend voor extra
capaciteit te weten: a) voor ondermijning (€ 80.000), b) voor zorg en veiligheid (€ 30.000) en
c) voor griffie (€ 18.000) onder de voorwaarde bij ad 1 genoemd;
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