
 
 
Algemene beschouwingen Raad Kadernota 2022-2025 – 14.06.2021 
 
Voorzitter,  
 
De komende jaren kenmerken zich door grote onzekerheden. De effecten van de COVID-19 crisis 
laten zich moeilijk voorspellen en de herverdeling van het gemeentefonds is nog een grote onzekere 
factor. 
  
Uit de Jaarrekening 2020 blijkt dat de financiële positie van Heemstede meer dan gezond is, met een 
grote algemene reserve, een bestemmingsreserve en een positief exploitatieresultaat.  Echter, de 
Kadernota 2022-2025 schetst een somber beeld met een - naar verwachting - niet sluitende 
meerjarenbegroting. Deels als gevolg van voorgenomen herziening van de verdeelsleutel van het 
Gemeentefonds, deels door nog onvoorziene gevolgen van de Corona crisis. Daarbij is overigens nog 
geen rekening gehouden met de mei circulaire.  
 
Heemstede is niet alleen een mooie, sociale en groene gemeente, het is ook een veerkrachtige 
gemeente. Wij denken dan ook dat Heemstede sterk uit deze crisis zal komen, zoals gezegd 
Heemstede staat er financieel degelijk voor en is er vooralsnog geen urgente noodzaak om te 
bezuinigen.  
 
Maatschappelijke vraagstukken op het terrein van het sociaal domein hebben natuurlijk onze 
aandacht: werkzekerheid en inkomen, maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg. Heemstede 
heeft een relatieve voorsprong als het gaat om preventie, maatwerk en een integraal hulpaanbod. 
Deze voorsprong willen we behouden en zelfs versterken - om ook in de toekomst de financiële 
effecten onder controle te houden. 
  
Voor wat betreft de klimaatdoelstellingen is Heemstede beperkt in de ruimtelijke mogelijkheden. 
Samen optrekken met de regio en bijdragen aan gezamenlijke regionale oplossingen heeft voor ons 
de prioriteit.  
 
Voor wat betreft wonen geldt een vergelijkbare opgave. Binnen Heemstede zijn de mogelijkheden 
beperkt. Om toch aan onze verantwoordelijkheden invulling te geven vraagt dit om samenwerking in 
de regio en een welwillende opstelling jegens projecten met betaalbare woningen aan onze 
gemeentegrenzen. Uiteraard dient daarbij rekening te worden gehouden met de mobiliteit. Vooral 
het openbaar vervoer heeft daarbij onze aandacht. 
 
Verkeersveiligheid en meer groen vinden wij van belang. De komende jaren doen we daarom 
investeringen in de weginrichting ten behoeve van de 30 km en het realiseren van meer groen. Een 
groene omgeving vermindert wateroverlast en zorgt voor verkoeling en betere luchtkwaliteit en 
draagt positief ij aan gezondheid.  
  
 De financiën laten op termijn grote tekorten zien. Zoals al eerder opgemerkt komt dit vooral door de 
nog onzekere herverdeling van het gemeentefonds en in mindere mate door de mogelijke effecten 
van de Corona crisis. 
  
Ons standpunt is helder. Eerst afwachten wat de effecten daadwerkelijk zullen zijn - en dan bijsturen. 
Geen paniekvoetbal en vooral niet bezuinigen. De meerjarenbegroting mag wat ons betreft een 
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negatief resultaat laten zien. Ook andere gemeenten zitten met ditzelfde dilemma. Provincie en Rijk 
zullen zich hierdoor genoodzaakt voelen om in deze onconventionele tijden met maatregelen om - 
ofwel de financiële gevolgen voor gemeenten op te vangen - of wel het toezicht en eventuele 
gevolgen hiervan op de gemeente bij te stellen. 
  
Mocht de herverdeling van het gemeentefonds doorgaan en als duidelijk is wat dit voor de gemeente 
gaat betekenen stellen wij voor om de gemiste inkomsten vanuit het Rijk op te vangen door het 
verhogen van de lokale heffingen. We willen absoluut geen concessies doen aan het hoge niveau van 
de maatschappelijke infrastructuur in ons dorp en de diensteverlening van de gemeente aan onze 
inwoners. 
 
 

 


