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Het jaar 2022 is een jaar met veranderingen geworden in de Gemeente Heemstede. 

De coronacrisis lijkt redelijk onder controle maar nieuwe uitdagingen hebben zich 

aangediend!  

Na de Gemeenteraadsverkiezingen van maart is er na ruim 2 maanden onderhandelen een 

nieuw college aangetreden van VVD, D66, CDA en PvdA. Een solide daadkrachtig college met 

amitieuze realistische plannen. Uiteraard hebben we nog te maken met de overgang van 

oud college naar nieuw maar na het eerste half jaar kunnen we stellen dat we erg trots zijn 

op het huidige bestuur die slagvaardig te werk gaat!  

De ambities in het coalitieakkoord zijn vertaald naar maatregelen en acties voor de komende 

4 jaar, dit Uitvoeringsprogramma hebben we vorige week besproken  in de raad en is zeer 

positief ontvangen met een groot draagvlak binnen de Raad. Nogmaals complimenten 

hiervoor. 

De begroting is sluitend en daar zijn we erg tevreden over, dit heeft het college samen met 

de ambtelijke organisatie goed voor elkaar gekregen. Leesbaar is hij ook, hoorde zelfs 

geluiden in de commissie middelen of het geen hamerstuk kan worden!                              

Gaan we niet doen! 

Heemstede heeft de laagste lasten in de regio, dit beleid willen wij ook voortzetten in de 

toekomst. 

Er zijn duidelijke keuzes gemaakt waar de VVD zich goed in kan herkennen en aansluit op ons 

verkiezingsprogramma. Ik zal onze topprioriteiten nogmaals noemen: 

✓ Blijft groen en verduurzaamt 

✓ Wordt goed en veilig bereikbaar (denk aan 30km wegen) 

✓ Houd openbare veiligheid dichtbij 

✓ Blijft zelfstandig en werkt samen in de wijk en regio 

✓ En als laatste en eigenlijk zeker in deze onzekere tijd prioriteit 1: zorg goed voor 

elkaar! 

De VVD staat voor een solide koers, de begroting geeft een realistisch beeld voor het jaar 

2023. De pm post voor opvang Oekraïense vluchtelingen baart ons zorgen. Er wordt gesteld 

dat de kosten die de Gemeente maakt m.b.t. dit onderwerp op een later moment vergoed 

gaan worden door het Rijk. Nu is dit een aanname waar we in de begroting vanuit gaan maar 

wat ook enig risico met zich meebrengt. De noodwoningen die geplaatst zijn op de 

Sportparklaan zijn ook ingezet voor jongeren en statushouders te huisvesten, dit wijkt 

volgens de VVD af van de opgave die gesteld is door het Rijk en we vragen ons serieus af of 

dit voldoet aan de gestelde eisen. 

Een van de grote opgaven waar we voor staan is om de vluchtelingen en status houders een 

veilige plek te geven binnen Heemstede. De VVD fractie zal er alles aandoen om een 



positieve bijdrage te leveren aan deze lastige opgave. We zijn verplicht om hier samen met 

elkaar een grote inspanning te leveren om te komen tot menselijke oplossing.   

Communicatie met de inwoners speelt hier ook een belangrijke rol om een zo’n groot 

mogelijk draagvlak te kunnen creëren binnen Heemstede. Het college moet hier zijn 

verantwoordelijkheid nemen en tot het het uiterste gaan om de omwonende op tijd te 

informeren. 

We gaan nu niet uitgebreid in op de energiecrisis, hoge inflatiecijfers en alle andere 

onderwerpen die hiermee samenhangen. We weten dat dit een groot aandachtspunt is 

binnen het college en de Raad. 

Voor volgend jaar willen we het college meegeven focus u op de uitgangspunten van het 

coalitieakkoord. Heemstede staat er financieel goed voor, er liggen mooie ambities die 

aansluiten bij de standpunten van de VVD. In het coalitie akkoord loopt als een rode draad 

de partisipatie/communicatie met de bewoners. We willen u nadrukkelijk meegeven dat wat 

de VVD betreft hier extra aandacht aan besteed moet worden en dat dit een continue 

verbeteringsproces moet zijn. Het woord SAMEN staat hier centraal. 

De VVD bedankt het college voor deze begroting en kijkt met veel vetrouwen uit naar de 

toekomst voor ons mooie Heemstede. Wij gaan akkoord met deze sluitende begroting en 

nemen kennis van de financiële effecten voor de jaren 2024-2026. 

Dank u  voorzitter. 
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