Amendement: Corona bestemmingsreserve
De Gemeenteraad van Heemstede in vergadering bijeen op 24 juni 2021,
Overwegende dat:
1. sinds maart 2020 is sprake van een wereldwijde coronacrisis;
2. ook Heemstede daarvan economische, sociaal-maatschappelijke en financiële gevolgen
ondervindt;
3. de raad en het college onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen willen
ondersteunen;
Constaterende dat:
4. vanuit het Rijk worden hiervoor middelen beschikbaar zijn gesteld en dat deze middelen nog
niet zijn uitgeput;
5. het college een raming van verwachte uitgaven 2021-2025 heeft vastgesteld die deze
middelen wel ruim overschrijden;
6. het college derhalve voorstelt vanuit de algemene reserve twee tranches, € 605.094bij
begroting 2022 (jaren 2022 en 2023) en na evaluatie eind 2023 € 394.906bij begroting 2024
(jaren 2024 en 2025), over te hevelen naar de reeds bestaande bestemmingsreserve corona;
7. de uitwerking van de plannen voor deze bestedingen nog niet heeft plaats gevonden;
8. een aantal bestedingen als deel van lopende exploitatiekosten gezien kunnen worden;
9. het ook nog heel onzeker is wat er gaat gebeuren, hoewel het erop lijkt dat de economie en
de samenleving zich voorspoedig lijken te herstellen;
10. het college in de kadernota aan heeft gegeven een oplopend begrotingstekort te
verwachten in 2023-2025 en het prudent zou zijn bij de jaarlijkse begroting over de
voorgestelde bestedingen te beslissen;
11. de ramingen voor 2022 wel te handhaven en de voorgestelde agande snel ter hand te
nemen;
Besluit:
het gewijzigde raadsvoorstel “Bestemmingsreserve corona en raming uitgaven
bestemmingsreserve corona 2021-2025” (Zaaknummer: 842828) als volgt te wijzigen:
1. Vaststellen van de raming uitgaven bestemmingsreserve corona 2021-2025.
2. Vanuit de algemene reserve € 450.940 bij begroting 2022 over te hevelen naar de reeds
bestaande bestemmingsreserve corona.
3. Na jaarlijkse evaluatie te bepalen of het gewenst is verdere bedragen over te hevelen
naar deze bestemmingsreserve corona.
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