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Schema amendementen en moties  Begroting 2023 (versie - 4 november 18:00 uur) 

 
 Naam Indiener(s) Reactie College Besluit Raad 

 
Verworpen/ 
Aangenomen 

                AMENDEMENTEN  
A1 Amendement - Armoede 

Lasten van programma 6 verhogen met € 100.000,--. 
Lasten van programma 0 verlagen met € 100.000,--. 
 

HBB   Verworpen  

A2.1 Amendement - Kredieten 
1. Kredietverlening van bruto € 1.141.500,-- voor de aangepaste 

afvalinzameling beperken tot voorbereidingskrediet van € 114.150,-- 
2. Kredietverlening van bruto € 2.015.454,--, waarvan netto € 1.704.388,-- 

voor de verbouwing van de Crayenesterschool verplaatsen van 2023 
naar 2024 

HBB   Aangenomen 

A3.1 Amendement - Parkeer de verhoging 2 
Baten van programma 0 te verlagen met € 100.000,--.  
Lasten van programma 0 te verlagen met € 100.000,--. 

HBB   Unaniem 
aangenomen 

A4.1 Amendement – Ophoging programma raad 
1. de (schriftelijke) programmabegroting 2023 vast te stellen en de lasten 

en het saldo van Programma 9 Raad op te hogen met €60.000 naar 
€811.000 en dit ten laste brengen van de algemene middelen;   

2. de kredieten 2023 conform het 'overzicht kredieten 2023' beschikbaar 
te stellen; 

3. kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2024-2026 en de lasten en 
het saldo van Programma 9 Raad structureel op te hogen met €60.000 
naar €811.000 en dit ten laste brengen van de algemene middelen.  

 
 
 

CDA HBB 
GL VVD 
PvdA D66 

  Unaniem 
aangenomen  

A5 Amendement – Bijzondere bijstand 
1. de (schriftelijke) programmabegroting 2023 vast te stellen en het saldo 

GroenLinks   Aangenomen  
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 Naam Indiener(s) Reactie College Besluit Raad 

 
Verworpen/ 
Aangenomen 

van de ‘bijstelling bijzondere bijstand’ (Programma 6 Sociaal Domein) 
op te hogen met €50.000 naar €350.000 euro en dit ten laste brengen 
van de algemene reserve. 

2. de kredieten 2023 conform het 'overzicht kredieten 2023' beschikbaar 
te stellen; 

3. kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2024-2026. 
 

A6 Amendement – Kredieten WCP 
(1) Kredietverlening van wegcategoriseringsplan Johan Wagenaarlaan en César 
Franklaan verlagen van € 6,25 mln naar € 2,0 mln 
(2) Voorbereidingskrediet verlagen van € 625.000,-- naar € 200.000,-- 
 

HBB  
 

INGETROKKEN 

      

B Programmabegroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 
 
De raad besluit: 

1. de (schriftelijke) programmabegroting 2023 vast te stellen;  
2. de kredieten 2023 conform het 'overzicht kredieten 2023' beschikbaar 

te stellen;  
3. kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2024-2026. 

 
 

   Unaniem 
aangenomen  

1e B 
Eerste begrotingswijziging 2023 
 

1. in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2023; 
2. kennis te nemen van de financiële effecten voor de jaren 2024-2026; 
3. de eerste begrotingswijziging 2023 te betrekken bij de behandeling van 

de begroting 2023 in de raad van 3 en 4 november 2022. 
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 Naam Indiener(s) Reactie College Besluit Raad 

 
Verworpen/ 
Aangenomen 

                 MOTIES 

M1 Motie - Zuinig 

 

Roept het college op: 

• zo zuinig mogelijk om te gaan met haar budgetten. 

 

HBB  
 

INGETROKKEN 

M2.1 Motie - Geld lenen kost geld 

 

Verzoekt het college: 

• Uiterlijk bij de Kadernota 2024 in 2023 een opgave te verstrekken van 

de extra uitgaven in het kader van het IHP en de structurele 

oplossingen voor de opvang van statushouders (de in de begroting als 

PM aangemerkte posten); 

• Daarbij ook een meerjaren balansprojectie aan te leveren waarin naast 

bovengenoemde ingevulde PM posten ook de mogelijke effecten van 

WCP deel 2 zijn verwerkt. 

• Aan te geven welk bedrag aan op te nemen leningen zij maximaal 

aanvaardbaar acht zonder ons predicaat van financieel gezonde 

gemeente te verliezen. 

D66  
 

INGETROKKEN 

M3 Motie - WCP 30 Efficiënt en Effectief 

 

Verzoekt het college: 
● De uitvoering van het WCP 30 plan integraal te toetsen op praktische, 

juridische en technische mogelijkheden om tot een materieel 

goedkopere uitvoering te kunnen komen; 

● Daarbij desgewenst brede, externe expertise te betrekken (CROW, 

D66 
GroenLinks
CDA 

  Unaniem 
aangenomen 
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 Naam Indiener(s) Reactie College Besluit Raad 

 
Verworpen/ 
Aangenomen 

fiestersbond, andere gemeenten, enz.); 

● Door zoveel mogelijk te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en 

alternatieve uitvoeringen, bij de Kadernota 2024 in 2023 mogelijke 

aanpassingen voor te stellen voor uitvoeringsbesparingen;  

● Daarbij ook een doorkijk te bieden voor dekking van deel 2 van het 

WCP. 

M4.1 Motie -  Zoek de (OV)-verbinding 

 

Verzoekt het college: 
● Op korte termijn in overleg te treden met Provincie NH, gemeente 

Haarlem en andere relevante partijen over de mogelijkheden 

Heemstede te verbinden met de geplande OV-Hub in Haarlem-Zuid; 

● Te voorkomen dat we de mogelijkheden van uitbreiding van de OV-

mobiliteit en aansluiting op de OV-hub in Haarlem-Zuid belemmeren 

door reeds genomen beslissingen over weginrichting; 

● De raad te informeren over deze (of andere) mogelijke OV-

verbinding(en) en wat er voor nodig is om die te realiseren voordat 

definitieve herinrichting van straten plaatsvindt. 

● In en met de GR Bereikbaarheid in kaart te brengen hoe een 
hoogwaardige verbinding met de Hub Nieuw-Zuid tot stand kan komen 
alvorens de extra door Haarlem voor de Hub gevraagde GR fondsen 
goed te keuren.  

D66 
GroenLinks 

  Unaniem 
aangenomen  

M5 Motie - Als de rook om je hoofd is verdwenen 

 

Draagt het College op: 

• Om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is een verbod op overlast 
als gevolg van houtstook ten tijde van Code Rood, aangegeven door 
Stookwijzer.nu, opgenomen kan worden in de APV; 

• De raad hierover voor 1 mei 2023 te informeren 

GroenLinks   Verworpen 
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 Naam Indiener(s) Reactie College Besluit Raad 

 
Verworpen/ 
Aangenomen 

 

M6 Motie Maak de Begroting Controleerbaar 

 

Draagt het college op 

• Bij de financiële stukken van de gemeente die bestemd zijn voor de 
Raad en voor de inwoners van Heemstede met ingang van 1 januari 
2023 geen vermelding meer te maken van min-tekens, maar bij de 
onderscheiden programma’s inzicht te geven in de lasten en de baten 
op taakveldniveau;  

• Vervolgens op taakveldniveau bij afwijking groter dan 25.000 euro deze 
afwijking nader toe te lichten, e.e.a. zoals in de nieuwe financiële 
verordening in de Raad van 29/9/2022 is vastgesteld;  

• Eveneens de bedragen behorend bij de taakveldniveaus van het 
voorafgaande jaar en van de jaren erop volgend op te nemen;  

• In de digitale versie zoveel mogelijk posten te voorzien van hyperlinks 
naar documenten met informatie betreffende het beleid en 
besluitvorming over de taakvelden en de posten;  

GroenLinks 
HBB 

  Aangenomen 

M7.2 Motie Tegemoetkoming op de energierekening doneren  

 

Verzoekt het college: 

1. Dergelijke initiatieven te ondersteunen met communicatie en PR.  

2. Te faciliteren bij het efficiënt en effectief inzetten van deze gelden.   

PvdA   Verworpen 

M8.1 Motie Noodfonds 
 

Verzoekt het college: 

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 

PvdA   Verworpen 
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 Naam Indiener(s) Reactie College Besluit Raad 

 
Verworpen/ 
Aangenomen 

2. Vooruitlopend op de plannen van het Rijk voor deze mensen en 
verenigingen oplossingen te zoeken die hen in 2022 hulp kunnen 
bieden (zoals het instellen van een noodfonds energiearmoede, 
en hierbij niet alleen te kijken naar een inkomensgrens van onder 
130% van het sociaal minimum, en/of door indexatie van 
subsidies) en hiervoor een raadsvoorstel aan te bieden en de 
kosten te dekken uit de algemene reserve. 

M9 Motie opleiden voor de toekomst 
 

Roept het college op om 

• Het opleidingsbudget en het trainee-programma hiervoor zo in te 
richten dat aan bovenstaande ambities en voorwaarden kan worden 
voldaan.  

• De raad half-jaarlijks over de voortgang van de doelstellingen zoals 
geformuleerd in de begroting te rapporteren.   

VVD  
 

INGETROKKEN 

M10 Motie wat verder ter tafel komt 
 

Vraagt het presidium/ agendacommissie van de raad 
• De verordeningen van de gemeenteraad hierop aan te passen zodat 

O Elk raads- en commissielid te alle tijden vragen kan stellen bij wvvtk 
zonder deze vooraf aan te hoeven kondigen: 

O Dat een raadslid tot 5 minuten voor de start van de 

raadsvergadering bij de griffie kan aanmelden voor het agendapunt 
“vragenuur” om speciale aandacht te vragen voor een item vreemd 
van de agenda. 

VVD  
 

INGETROKKEN 

  


