
 

Algemene beschouwing VVD Kadernota: 

 

Voorzitter: 

Vorig jaar stelde de VVD fractie in deze vergadering vast dat het zo jammer is dat de 

vergadering digitaal plaats vindt, de pandemie is er nog wel maar beïnvloed gelukkig niet 

meer ons dagelijks leven. We zijn dan ook verheugd dat we sinds een paar maanden weer  

met elkaar fysiek in deze zaal kunnen vergaderen.  

 

Met de voorjaarsnota die nu voor ons ligt kunnen we niet zoveel. Het is een moment 

opname. We zitten nog midden in de overgang van oud college naar het huidige college. 

Voor de VVD is lange termijn planning erg belangrijk.  We moeten alert zijn en staan voor 

grote opgaven. 

Grote onzekerheid zijn de ontvangsten vanuit het rijk, het blijft altijd weer een verrassing 

welk bedrag gemeente Heemstede toebedeeld krijgt uit het gemeentefonds. Ook de 

financiële bijdrage voor het huisvesten van opvang van mensen uit de Oekraïne is nog 

onzeker. De Nederlandse economie verwacht de komende tijden zwaar weer en we gaan 

onzekere tijden tegemoet.                                                                                                       

Uiteraard willen we niet negatief overkomen maar moeten wel de feiten onder ogen durven 

zien komen en realistisch zijn. 

 We dienen rekening te houden met de volgende feiten: 

- Forse rente stijgingen. 

- Hoge inflatiecijfers. 

- Extreme stijging van de prijzen van grondstoffen en energie. 

Dit zijn feiten die onze inwoners en ondernemers zeker voelen of gaan voelen in hun 

portemonnee!  

Voor de VVD is het belangrijk dat de begroting in evenwicht is en dat er gestreefd wordt om 

de lasten voor de inwoners laag te houden en zo lang mogelijk weg te blijven van verhogen 

OZB! 

De verwachtingen van het nieuwe college zijn hoog gespannen en we verwachten dat de 

komende maanden de speerpunten uit het coalitie akkoord wordt vertaald naar 

daadkrachtig beleid zoals we dat voor ogen hebben staan en dat het nieuwe beleid vertaald 

wordt naar t.z.t. een aangepaste sluitende begroting.  



Voor de VVD zijn de volgende thema’s uit het coalitie akkoord erg belangrijk. De planning op 

korte en ook op langere termijn, met de volgende prioriteiten: 

- De gemeente gaat actief en ambitieus aan de slag met de uitvoering van het 

wegcatoriseringsplan met de invoering van de 30 km als maximum snelheid binnen 

- Nieuw afval beleid, in 2022 overzicht actuele stand van zaken over bron en 

nascheiding en de vervolgstappen om in 2023 een besluit te kunnen nemen. 

- Voor eind 2023 zijn de ontwikkelingsafspraken m.b.t. het Manpadslaangebied 

gerealiseerd 

- De energietransitie 

 

Dank  voor uw aandacht. 

 

 

 

 

 

 


