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Algemene Beschouwingen Kadernotaraad,  14 juni 2021 

De publieke welvaart in Heemstede gaat boven 

particuliere rijkdom 

 

Voorzitter, en iedereen die meekijkt en meeluistert,  

 
Heemstede zal mooier, duurzamer en socialer uit de Corona crisis 
komen. Het college en de ambtenaren werken hard door voor het 
algemeen belang van Heemstede. Kijk maar naar de lange agenda’s 
van de raadscommissies van deze maand.  
 
En wat komt er nog? Het Groenbeleidsplan en de nota Ecologie, meer 
30 km wegen en een Milieuzone, de Transitievisie Warmte en 
zonnepanelen op de parkeerplaats van Sportpark Groenendaal, de 
Omgevingsvisie en duurzaam afvalbeleid, de uitvoering van het 
Actieplan Spelen, meer preventief aanbod in de jeugdzorg, beschermd 
wonen. Te veel om nu alles op te noemen. 
 
Deze raad moet ook met zich zelf aan het werk. Uit de resultaten van 
de enquête over de lokale democratie in Heemstede blijkt, dat slechts 
een kwart van deze raad en slechts 28% van onze bewoners tevreden 
zijn over het functioneren van de raad.  
 
As. Zaterdag is er een werkconferentie met onze bewoners over de 
resultaten van de enquête. Ik roep de hele raad op om daarbij 
aanwezig te zijn. Daar zal het o.a. gaan over vertrouwen, over 
openheid, betrokkenheid. Over goed luisteren en begrip voor elkaar.  
 
GroenLinks hoopt dat deze werkconferentie een eerste aanzet vormt 
voor een verbeteragenda voor deze raad en voor het bestuur van 
Heemstede.  
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Laten we als gemeentebestuur behalve aan een nieuwe gedragscode 
ook werken aan een beginselverklaring voor een goed bestuur met de 
kernwaarden die daarbij horen. Dat moet niet gaan over status en 
macht, niet over coalitie en oppositie. Dat moet gaan over besturen 
met empathie, respect, rechtvaardigheid, generositeit, moed, 
zorgzaamheid, en last but not least, met plezier.  
 
Besluiten nemen voor het algemeen belang van Heemstede op basis 
van een te goeder trouw gevormd oordeel, waarover eerlijk en open 
verantwoording wordt afgelegd aan onze bewoners. Een bestuur dat 
bestaat uit mensen die gezamenlijk ernaar streven om gemeen-
schappelijke problemen op te lossen.  
 
Als het aan GroenLinks ligt, leidt dat tot meer welzijn voor onze 
bewoners. Vorige week, in de commissie ruimte, ging het over 19 
bomen langs de Cruquiusweg, die eindelijk een 50 km weg wordt. 
Voor GroenLinks gaat het dan niet om de kosten van de bomen. Het 
gaat om de wáárde van de bomen: minder lawaai, minder hittestress, 
schonere lucht, het afvangen van CO2, én blije bewoners.  
 
Daar gaat het om! Voor GroenLinks gaan publieke welvaart en de 
kwaliteit van onze leefomgeving bóven particuliere rijkdom. 
 
Nu ligt de kadernota voor. Die gaat natuurlijk vooral ook over geld. Het 
overschot dat er nú en volgend jaar nog is, wordt een steeds groter 
tekort vanaf 2023, oplopend tot 1,8 miljoen in 2025.  
 
Twee derde deel van het tekort komt op ons af door een te verwachten 
korting uit het Gemeentefonds. De vraag is of dat werkelijk zo uit gaat 
pakken.  
 
En de rest wordt voor een groot deel veroorzaakt door investeringen, 
die we moeten doen. Het gaat daarbij allereerst om achterstallig 
onderhoud: met name de beschoeiingen, bruggen, groen en wegen. 
Het gaat om de huisvesting van onze scholen. Het gaat om zaken die 
de raad belangrijk vindt, zoals bijvoorbeeld het Actieplan Spelen en de 
afvalverwerking. En dan moeten de investeringen voor het inrichten 
van meer 30 km wegen er nog bij.  
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Het beheer wordt duurder t.g.v. de klimaatcrisis, die steeds meer 
merkbaar wordt. GroenLinks is blij dat er een Nota Ecologie ligt en dat 
er gewerkt wordt aan een Nota Klimaatadaptatie. Er is echt meer geld 
nodig voor het groenbeheer. Een goed beheer van onze plantsoenen, 
bermen en wandelplaatsen, én investeringen in de riolering zijn nodig 
om Heemstede te beschermen tegen droogte, hitte en overstromin-
gen.  
 
Het college geeft in de kadernota aan hoe gezocht kan worden naar 
een sluitende meerjarenbegroting: 1) het hele investeringsprogramma 
nog eens onder de loep nemen, 2) herbezinnen op de inkomsten, en 
3) een kerntaken discussie starten. GroenLinks pleit ervoor om 
inderdaad de investeringen door te nemen. GroenLinks wil een lokaal 
onderzoek naar de gemeentelijke heffingen, zoals het college aangeeft 
in de kadernota. Wij vinden overigens dat de parkeertarieven en de 
OZB relatief laag zijn in Heemstede.  
 
En een kerntaken discussie? Dat vinden wij alleen nuttig als er óók 
geïnventariseerd wordt waar tekorten aan geld en capaciteit zijn, met 
alle nieuwe opgaven die op ons afkomen.  
Én als het dreigend tekort uit het Gemeentefonds na de mei- en 
septembercirculaire écht realiteit wordt.  
 
Hebben we nog nieuwe wensen? GroenLinks bereidt een motie voor 
om snelle fietsen en scooters van het fietspad af krijgen, de weg op. 
Haarlem is er ook mee bezig, net als met een milieuzone. Dus dat sluit 
goed aan.  
GroenLinks wil geregeld hebben dat er een spoortunnel bij Leyduin 
komt. Het is nu of nooit. En we blijven ons inzetten voor een groen 
Manpadslaangebied. 
 
 
Dan voor uw aandacht, en blijf vrolijk en gezond allemaal. 
 


