
Algemene beschouwingen HBB Kadernota 

 

Geachte voorzitter, 

 

 

Allereerst de complimenten voor de kadernota. We willen het college en de ambtenaren 

complimenteren en onze waardering uitspreken voor de leesbaarheid van deze 

stukken. Tevens willen wij onze dank uitspreken over de duidelijke en bondige antwoorden 

op onze vragen, zij het  dat we een discrepantie meenden te bespeuren tussen het antwoord bij 

ons en dat bij Groen links waar het de kwestie van de Bloemendaalse bijdrage aan het fiets 

parkeren bij het station betreft.   

 

We leven in onzekere, spannende en soms ook angstige tijden vanwege de corona crisis. 

Gelukkig gloort er hoop aan de horizon en zijn aan het eind van deze zomer, zoals het er nu 

naar uitziet, genoeg mensen gevaccineerd. Laten we met zijn allen hopen dat dit het begin van 

het einde is van deze nare pandemie. 

 

Wel is het zeker dat deze pandemie een hoop slachtoffers kent. HBB wil dan ook 

even stilstaan bij de slachtoffers, de nabestaanden en alle mensen die op dit moment besmet 

zijn en vechten tegen dit nare virus. Uiteraard ligt de uitbraak in Kennemerduin nog vers in 

het geheugen 

HBB wil ook even stilstaan en een dankwoord uitspreken naar het zorgpersoneel die de 

afgelopen maanden een enorme inzet hebben getoond en nauwelijks rust hebben gekregen. 

Iedereen mag een voorbeeld aan deze beroepsgroep nemen 

 

 

Wat zou het fijn zijn als we straks weer naar het oude normaal kunnen. Gezellig spontaan op 

de koffie bij iemand, oma een knuffel, de horeca weer vol, geen mondkapjes meer en kunnen 

ook evenementen weer doorgang vinden.  

 

Toch zijn de gevolgen van deze crisis niet zomaar weggepoetst, alle steunmaatregelen van de 

overheid ten spijt: Misgelopen omzetten kunnen niet zomaar worden ingehaald. Hetzelfde 

geldt voor de achterstanden in het onderwijs. Ook is er de toegenomen eenzaamheid: niet 

alleen bij de ouderen maar ook bij de jeugd. Uitermate zorgelijk.  Banen zijn verdwenen. Het 

is een kwestie van afwachten hoe we daaruit opkrabbelen.  

 

In deze kadernota wordt terecht aandacht besteed aan veel externe factoren die op ons 

afkomen. Autonome ontwikkelingen die ons ongetwijfeld geld gaan kosten. De verandering 

in de jeugdzorg. De verantwoordelijkheid voor het inburgeren van statushouders. Veel taken 

werden al over de schutting van de gemeente gegooid en elk jaar komen er nieuwe taken bij.  

Helaas gooit de Rijksoverheid de zak met geld er niet achteraan. Sterker nog: zij herverdeelt 

het geld uit het Gemeentefonds en zoals het er nu naar uitziet wordt Heemstede een nadeel 

gemeente. Het meerjaren perspectief schetst een somber beeld.  

 

We zullen daar over na moeten denken. Maar op dit moment is alles onzeker. Gaat die korting 

zo uitpakken? En zo ja, waar moeten we dan op bezuinigen? Er is sprake van in sommige 

gevallen ernstig achterstallig onderhoud bij bruggen en beschoeiingen. Het gewenste 

onderhoudniveau van onze buitenruimte is nog niet overal gehaald omdat er veel te lang op 

bezuinigd is.  

 



HBB bereidt op dit moment geen moties voor. Eerst willen wij afwachten hoe de gevolgen 

van de coronacrisis gaan uitpakken. Herstel of toch alsnog een dip? Hoe het gemeentefonds 

gaat uitpakken. Er is heel veel onzeker. De discussie rond de besteding van de Eneco gelden 

is over het reces heengetild. Herstel of toch alsnog een dip? We vinden het daarnaast niet het 

juiste moment om onze ambtenaren met nog meer werk te belasten.  

Een aantal projecten wil HBB niet uitstellen zoals de tunnel bij Leyduin. 

 

Nu Alverna dicht is en ProRail zwaar inzet op het sluiten van alle onbewaakte overgangen is 

het van belang dat die oversteek via een tunnel behouden blijft. Wij vragen het College 

daartoe stappen te zetten.  

 

HBB is verder verheugd met de initiatieven om de burger te betrekken bij het bestuur. De 

website “’wij maken Heemstede” is daar een mooi voorbeeld van.  Het blijft echter moeilijk 

bepaalde groepen zoals de jeugd te bereiken. We vragen het College daar zwaar op in te 

zetten.  

 

We zijn ook blij dat er voortvarend gestart is met de pilot van de van Merlenlaan maar laten 

we niet vergeten dat de andere verkeeraders ook zitten te springen om een 30 kilometer 

zonering. Wij roepen het college dan ook op om dit toch echt als prioriteit te zien. 

 

Op zich doet Heemstede het ondanks de crisis goed. Laten we daar mee doorgaan. 

 

 

 

Dank u wel voorzitter. 

 
 
  


