
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Motie “Waar was de participatie?”  

 
De raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op donderdag 3 maart 2022,  
 
Constaterende dat: 

• De commissie Samenleving van 15 februari jl. twee presentaties aangehoord heeft 
aangaande het Ruimtelijke Verkenning Integraal Huisvestingsplan onderwijs en Huisvesting 
Statushouders; 

• In deze presentaties de afgewogen opties en scenario’s door ambtenaren werden toegelicht; 

• Deze ambtelijke presentaties duidelijke politieke afwegingen met een advies en een eerste 
kostenraming bevatten; 

• Aan het eind van de presentaties twee persberichten met gekozen opties werden 
aangekondigd; 

 
Overwegende dat: 

• Het zeer ongebruikelijk en ongewenst is dat in een ambtelijke technische presentatie 
politieke afwegingen en advies worden gedeeld zonder eigenaarschap van de 
verantwoordelijke wethouder(s) vooruitlopend op discussie in commissie of raad;  

• College, Commissies & Inwoners een gedeelde probleemoplossende en beleidsvormende 
verantwoordelijkheid hebben  

• Deze procesgang de gekozen opties als  voldongen feiten brachten naar de Commissie, de 
direct omwonenden en andere betrokkenen; 

• Deze aangekondigde politieke keuze bij de commissieleden, de direct betrokkenen en 
overige inwoners  tot grote onrust, zorgen en bestuurlijke onbegrip heeft geleid;  

 
Maakt de Raad zich zorgen omdat 

• De wethouder(s) onvoldoende hun politiek verantwoordelijkheid namen en ambtenaren de 
politieke afwegingen en gemaakte (politieke) keuze lieten toelichten en verkondigen; 

• Het de afspraak en verwachting is dat  bewoners en andere belanghebbenden vanaf het 
begin te betrekken in grote besluiten als deze worden betrokken 

• Alle betrokkenen nu zijn overvallen door de aankondigingen en de door het college 
ingeslagen weg; 
 

Roept het college op 

• Bij de eerstvolgende vergadering van de Commissie Samenleving een procesvoorstel aan te 
bieden met daarin de benoemde uitdagingen:   
a) De uitgewerkte opties   
b) De bijbehorende ruimtelijke en financiële overwegingen  
c) De adviezen van het college  
d) Een specifiek voorstel over hoe bewoners en andere betrokken in dit proces mee worden 

genomen.  
  
En gaat over tot de orde van dag. 
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