
 

 

Motie “Geld lenen kost geld” 

 

De raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op 3 en 4 november 2022, ter bespreking 

van de ‘Programma begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026’, 

 

Constaterende dat: 

• De Eneco-gelden zijn opgegaan in de algemene middelen en die al snel volledig gebruikt 

worden1; 

• De gemeente steeds meer geld leent om haar investeringen te bekostigen2; 

 

Overwegend dat: 

• De gemeente voor grote opgaven staat op terrein van het Integraal Huisvesting Plan 

onderwijs (IHP), het wegcategoriseringsplan (WCP) en verduurzaming; 

• De te verwachten kostenverhoging in het IHP en de kosten voor opvang van Oekraïense 

vluchtelingen als pro memorie posten in de begroting zijn opgenomen doch deze naar 

verwachting een extra beroep zullen doen op de beschikbare middelen dan wel de behoefte 

aan extern in te lenen gelden verder verhogen;  

• WCP deel 2 op langere termijn ook extra financiële ruimte zal vragen; 

• De raad er aan hecht een prudent financieel beleid te blijven voeren; 

 

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. 

 
1 Sinds de verkoop van haar aandelen Eneco heeft de gemeente weliswaar een jaarlijkse, structurele 
inkomstenbron moet missen (circa EUR 800.000) maar daar tegenover een fraai bedrag mogen ontvangen. Eind 
2021 kon de gemeente nog kon bogen op een positief saldo van EUR 20 miljoen, maar deze post liquide 
middelen is eind van dit jaar (2022) reeds volledig is gebruikt zoals valt te lezen in bij de Begroting gevoegde 
balans op p. 146 en 147. 
2 De meerjaren balansprojectie laat zien dat de opvolgende jaren steeds bedragen van EUR 6 tot 10 miljoen 
worden bijgeleend waardoor de gemeente per saldo eind 2026 circa EUR 32 miljoen aan schulden zal hebben 
(EUR 26 miljoen lange schuld en EUR 6 miljoen korte schuld); 



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

ons predicaat van financieel gezonde gemeente te verliezen. 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Heemstede, 4 november 2022 

 

Ondertekend en ingediend: 

 

 

 

 

 

 

 

                             


