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Voorzitter, 
 
 
De VVD fractie blijft teleurgesteld dat u ervoor gekozen hebt om 
deze vergadering wederom digitaal te laten plaatsvinden. Juist 
nu de besmetting cijfers drastisch gedaald zijn, er inmiddels 12 
miljoen Nederlanders gevaccineerd zijn, terrassen weer vol 
zitten, evenementen en festivals weer plaatsvinden en voor ons 
belangrijk, 90% van de Nederlandse gemeenten al lange tijd 
weer fysiek bijeenkomt om te vergaderen.  De VVD vindt 
samenwerken enorm belangrijk maar we blijven ervaren hoe 
digitaal vergaderen onnodig de politieke afstand tussen de 
fracties in stand houdt. 
Kortom wij begrijpen niet wat u tegenhoudt om fysiek te 
vergaderen, terwijl onze raadszaal volledig Corona proof is 
ingericht. 
 
Dan de Kadernota 2022-2025, de VVD leest veel aannames en 
het ontbreekt aan concreetheid. 
Typerend is de zinsnede in het voorwoord dat de kadernota als 
discussiestuk bedoeld is waardoor de raad richting kan geven 
aan de financiële en beleidsmatige ontwikkelingen. Het is juist 
uw taak als college om met een kadernota te komen, die een 
concrete visie met bijhorende plannen presenteert, die ervoor 
moeten zorgen dat er scherp gestuurd kan worden op de 
gemeentelijke uitgaven. Wij als raad hebben hierin een 
controleerde functie, daar is geen discussie over mogelijk. 
 
Met plannen bedoelt de VVD niet om het tekort van 1,5 miljoen 
euro weg te poetsen door de OZB te gaan verhogen en 
hiermee de schuld of last neer te leggen bij onze inwoners. 
Het plan om de OZB te verhogen is sowieso tegenstrijdig met 
uw eigen collegeakkoord 
Dat zegt “Wij zien het verhogen van de OZB met meer dan de 
inflatiecorrectie, als sluitstuk van de begroting en dan alleen 
voor dekking voor mogelijke tekorten op het terrein van de 
WMO, de Jeugdzorg en de participatiewet. 
Bij de ontwikkelingen van de genoemde terreinen zijn er geen 
tekorten, dus geen enkele reden om van dit standpunt af te 
wijken. 
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De reden van het tekort is ook gebaseerd op de aanname dat 
Heemstede minder geld gaat krijgen vanuit het gemeentefonds. 
Dit hoeft niet zo te zijn, evenals de angst voor extra hoge 
kosten door de Coronapandemie; bijkomend voordeel is dat 
onze economie weer krachtig op stoom komt. 
 
Overigens zijn we blij dat het de VVD gelukt is om het voorstel 
nieuw afvalbeleid van tafel te krijgen, anders kwam er nog eens 
1,1 miljoen euro als tekort bij voor het plaatsen van 120 
ondergrondse containers.  
 
De VVD fractie is van mening dat er diverse mogelijkheden zijn 
om het tekort weg te werken. De OZB verhogen is onnodig en 
is wel een hele makkelijke manier om een greep te doen uit de 
portemonnees van onze inwoners. 
Het lijkt ons goed om de kerndiscussie met elkaar aan het gaan 
en te bekijken waar we binnen ons gemeentelijk apparaat op 
kunnen bezuinigen. De VVD roept het college op om met een 
voorstel bij ons terug te komen, na het reces. 
 
Dit college is altijd geïnteresseerd in laag hangend fruit. Wij 
hebben er wel een voor u, verkoop de woningen die in bezit zijn 
van de gemeente, waaronder de burgemeesterswoning.  Er is 
enorme vraag om in onze fantastische gemeente te komen 
wonen en de opbrengsten zijn marktconform, het laaghangend 
fruit ligt bijna op de grond. Ik dank u voor uw aandacht.   


