
 

 
Algemene Beschouwingen PvdA Kaderbrief 2023 – 2026 & Voorjaarsnota 2022 
 
Voorzitter, collega’s, kijkers thuis,  
 
In dit verkiezingsjaar is het logisch dat het college volstaat met een Kaderbrief in combinatie met de 
voorjaarsnota over 2022. 
 
De kaderbrief in combinatie met de voorjaarsnota geeft geen aanleiding om op dit moment grote 
beleidswijzigingen voor te stellen. Sterker nog er is de komende jaren ruimte om inhoud te geven, 
ook in financiële zin, aan de prioriteiten in het coalitieakkoord. 
 
Graag maken we van de gelegenheid om een aantal accenten vanuit de Partij van de Arbeid onder de 
aandacht te brengen. 
 
Ten eerste betaalbaar wonen. We roepen het college op om drie specifieke vraagstukken aandacht 
te geven.  
 
1. Stimuleren en ondersteunen van het splitsen van woningen 
2. Het versnellen van de verduurzaming van woningen in het bezit van de corporaties en private 

verhuurder 
3. Het ondersteunen van eigenaren van woningen die in de financiële problemen komen als zij 

geconfronteerd worden met aanzienlijk hogere energienota’s. 
 
Om onze gedachten hierover te ondersteunen zullen we drie moties indienen die aan de ene kant 
voorkomen dat mensen in de financiële problemen komen en tegelijkertijd of een bijdrage leveren 
aan de woningkrapte of een bijdrage leveren aan de verduurzaming van het woningbestand in 
Heemstede. 
 
Een tweede aandachtsgebied is jongeren. We staan geheel achter de plannen voor een inclusieve 
samenleving waarbij iedereen mee kan blijven doen aan onze samenleving. Dit geldt voor mensen 
met een laag inkomen, een fysieke of mentale beperking, de mate van de beheersing van de 
Nederlandse taal en digitale vaardigheid en iedereen die tot een minderheid behoort.  
 
De laatste tijd krijgen we signalen vanuit verschillende wijken waar overlast wordt ervaren door 
jongeren in de leeftijdscategorie 12 tot 18 jaar. Deze jongeren zijn niet lid van een sportvereniging of 
de scouting en vervelen zich, met overlast en zelfs intimidatie van overige buurtbewoners. Daarbij 
zijn ze een eenvoudige prooi voor criminele elementen. Ook deze jongeren verdienen een plek in 
Heemstede waar ze terecht kunnen. Ook hiervoor zullen we een motie indienen. 
 

4. Motie jeugd meer aan zet – aandacht voor kwetsbare jeugd. 
 
Tenslotte willen we aandacht vragen voor vluchtelingenopvang en integratie van statushouders. Hier 
zijn meerdere informele organisaties bij betrokken. Denk aan stichting taalcoaches. Wij vragen het 
college nauw samen te werken met deze organisaties. 
 
  
Daarnaast hebben we nog een vraag aan het college: 



In de brief van de provincie over de financiële positie 2022 staat een aantal aanbevelingen en 
opmerkingen over het berekenen van de weerstandscapaciteit. Hier staat: Weerstandscapaciteit. In 
uw nota reserves en voorzieningen - weerstandsvermogen 2019 is bepaald dat de 
weerstandscapaciteit enkel bestaat uit de algemene reserve.  
 
In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) staat echter dat de 
weerstandscapaciteit ook bestaat uit onder andere de stille reserves en de onbenutte 
belastingcapaciteit. Wij verzoeken u om deze posten in het vervolg bij het bepalen van de incidentele 
weerstandscapaciteit mee te nemen en tegelijkertijd hiermee meer te voldoen aan het BBV en het 
Gemeenschappelijk financieel toezichtkader. 
 
Is het college voornemens om de aanbevelingen en opmerkingen van de Provincie over te nemen en 
zo ja dan gaat mijn bijzondere interesse uit naar het onderdeel weerstandcapaciteit. Heeft het 
college al een idee hoe zij de stille reserves en de onbenutte belastingcapaciteit gaat vaststellen en 
mee gaat nemen in het berekenen van de weerstandscapaciteit?  

 
Afsluitend. Wij zijn blij met nieuwe coalitieakkoord en hebben alle vertrouwen in het nieuwe college. 
Het coalitieakkoord is een akkoord op hoofdlijnen waarvoor het college een uitvoeringsprogramma 
zal maken. Wij hopen dat deze moties kunnen dienen als instrumenten om bepaalde 
beleidsonderwerpen uit het akkoord ‘naar voren te halen’ en prioriteit te geven.   
 
 
De PvdA dankt de brede ambtelijke organisatie voor de prettige en professionele samenwerking. 

Speciale dank gaat hierbij uit naar de griffie voor het ondersteunen van de raad maar natuurlijk ook 

aan de bodes.  

 


