
     
 

Voorzitter, raadsleden, toeschouwers en kijkers thuis,  
  
In het jaar waarin de oorlog in Oekraïne is uitgebroken en naar schatting 40.000 mensen om 
het leven zijn gekomen, en een ongekend aantal van 14 miljoen uit hun eigen omgeving zijn 
verdreven, heeft Heemstede laten zien dat je geen grote stad hoeft te zijn om een verschil te 
kunnen maken. Massaal hebben Heemstedenaren solidair de mouwen opgestroopt om 
Oekraïners welkom te heten en zelfs huizen open te stellen. Parallel hieraan zijn wij bezig 
met de taakstelling van het rijk om statushouders te huisvesten. De gesprekken met de 
bewoners hebben plaatsgevonden en het draagvlak voor de mogelijke locaties is aan het 
vergroten. Wij willen dat er geld vrijgemaakt wordt om lange termijn oplossingen te vinden 
voor de huisvesting van statushouders, door bijvoorbeeld panden aan te kopen die als 
doorstroomwoningen kunnen fungeren.  
  
Tegelijk raakt de huidige historische hoge inflatie en de stijgende energierekening met name 
de kwetsbare groepen in ons dorp. In tijden van onzekerheid hebben we als dorp ook de 
taak om deze financieel kwetsbare inwoners te steunen. We staan voor enorm hoge 
opgaven met grote financiële consequenties. De bespreking van de Programma 
begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 geeft ons de mogelijkheid om vooruit te 
regeren en te voorkomen dat inwoners in de kou komen te staan.   
  
Heemstede is een rijk dorp, gelukkig heeft een groot deel van de inwoners het goed en de 
financiële situatie staat er goed voor. Uiteraard moeten we dit ook op de lange termijn 
vasthouden. Wel zijn er een aantal uitdagingen waar we rekening mee moeten houden:  
 
- we weten dat de gemeente regelingen treft om de meest kwetsbare inwoners te helpen bij 
armoede. Het is van het grootste belang dat we die meest kwetsbare inwoners ook weten te 
bereiken, zodat zij de ondersteuning ook daadwerkelijk ontvangen 
 
- we weten dat deze tijd ook voor verenigingen voor sport en cultuur zwaar kunnen zijn. Zij 
zijn van het grootste belang voor de verbindingen en cohesie in ons dorp 
 
- we weten dat deze tijd ook moeilijk is voor de gemeente zelf. Ook voor de gemeente 
stijgen allerlei kosten. We blijven de ontwikkelingen daarvan scherp volgen 
 
- we weten dat verduurzaming urgenter is dan ooit, en ondersteunen dan ook de initiatieven 
die in de begroting staan om verduurzaming te versnellen waar dat mogelijk is. 
  
Graag maken we van de gelegenheid om een aantal accenten vanuit de Partij van de Arbeid 
verder onder de aandacht te brengen.  
  
Ten eerste wonen: ons standpunt is sociaal en bouwen voor alle doelgroepen. Wij hebben 
graag bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Het past bij 
ons als partij om naar gelijkwaardigheid te kijken (zoals 30% sociaal) 



  
Een tweede aandachtsgebied is armoedebestrijding. In een periode van hoge inflatie zullen 
kwetsbare groepen hier het meest hinder van ondervinden. Belangrijk dat deze groepen niet 
nog meer achterblijven en we roepen het college dan ook op om drie specifieke 
vraagstukken aandacht te geven.  
 
1. In kaart te brengen welke mensen en verenigingen in geldproblemen zijn geraakt of 
dreigen te raken door sterk stijgende kosten van levensonderhoud en energie 
2. Vooruitlopen op de plannen van het rijk voor deze mensen en verenigingen oplossingen 
zoeken die hen al in 2022 hulp kunnen bieden 
3. Het steunen van het initiatief van enkele bewoners die een actie zijn gestart waarmee (de 
meer welgestelde) Heemstedenaren wordt gevraagd de aan hen in 2022 overgemaakte 
energietoeslag te storten in een lokaal fonds. 
  
Om onze gedachten hierover te ondersteunen hebben we twee moties voorbereid.  Wij 
hopen dat deze moties kunnen dienen als instrumenten om bepaalde beleidsonderwerpen 
uit het coalitieakkoord ‘naar voren te halen’ en prioriteit te geven.  
  
Afsluitend willen wij benadrukken dat we blij met de ambities van het nieuwe college en 
vertrouwen hebben in het uitvoeringsprogramma.   
 
De PvdA dankt tot slot de brede ambtelijke organisatie voor de opzet van de duidelijke 
programma- en meerjarenbegroting. Speciale dank gaat uit naar de griffie voor het 
ondersteunen van de raad maar natuurlijk ook veel dank aan de bodes die ons avond na 
avond voor ons klaar staan.  
 

 
 
 


