Amendement: 'Mobiliteit metterdaad met elkaar'
De Gemeenteraad van Heemstede in vergadering bijeen op 25 juni 2019,
Overwegende dat:
1. De GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland onmiskenbaar een positieve en vruchtbare
samenwerking is tussen de gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort en Heemstede;
2. De resultaten worden gewaardeerd en bekrachtigd door de gemeenteraad in een akkoord
op het jaarverslag en de jaarrekening 2019 van de GR;
3. Echter, de Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland voor 2021 en volgende jaren nog niet is
vastgesteld door de gemeenten Zandvoort en Heemstede;
4. Dat wat Heemstede betreft, dit is gelegen in het nu nog onvoldoende terugkomen van voor
Heemstede belangrijke aspecten en belangen in de bereikbaarheidsvisie van de GR zoals in
eerdere amendementen en moties verwoord.
5. Daarom de raad meent dat een jaarplan 2021 pas kan worden vastgesteld na vaststelling van
de bereikbaarheidsvisie en met in achtneming van de daaruit voortvloeiende wensen;
6. de baten (bijdragen van de gemeenten aan de GR) in de begroting 2021 (blz. ..) van de GR is
gebaseerd op het aantal inwoners van elke gemeente van het jaar 2013!;
7. de raad van mening is dat die bijdrage van elke gemeente aan de GR actualisatie behoeft
naar het aantal werkelijk inwoners , nu ook de vruchten door die inwoners worden geplukt.
Verhoudingen zijn immers veranderd: Haarlem is >5% gegroeid sinds 2013 en zal nog flink
gaan uitbreiden, de andere gemeenten veel minder;
8. de raad van mening is dat alleen goedkeuring aan de begroting 2021 kan worden verleend
met de stemverklaring dat de GR de baten-ratio per 2022 zal herzien;
9. de raad meent dat de gelijkwaardige samenwerking en belangenbehartiging binnen de GR in
de toekomst aandacht verdient en daarbij het college een hart onder de riem wil steken.
Concluderend dat:
 de raad derhalve niet akkoord kan gaan met punt 2 van het voorliggend besluit
(zaaknummer 6000130) omdat:
o de Raad punt 2 van het jaarplan 2021 niet kan vaststellen tot na vaststelling van de
Bereikbaarheidsvisie en
o de Raad aan de begroting 2021 de voorwaarde, bovenstaande overweging nr. 7, wil
verbinden;
Besluit:
 het raadsvoorstel “Vaststelling jaarverslag 2019 en Jaarplan 2021 GR Bereikbaarheid ZuidKennemerland” (Zaaknummer: 6000130) als volgt te wijzigen:
1. Akkoord te gaan met het ontwerp jaarverslag en de jaarrekening 2019 van de GR
Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland;
2. Akkoord te gaan met het ontwerp Jaarplan en begroting 2021, onder voorbehoud en in
afwachting van de afronding van de besluitvorming over de bereikbaarheidsvisie en de
doorvertaling daarvan in het Jaarplan en onder de voorwaarde dat de batenratio (naar
aantal inwoners van de deelnemende gemeenten) per 2022 wordt geactualiseerd.
3. Dit standpunt als zienswijze aan het Bestuur van de GR Bereikbaarheid ZuidKennemerland mee te delen.
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