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Motie 

'geen geleur aan de deur' 

Beperkte vergunningsvrijheid Venten en Collecteren 

De raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op 7 november 2014, 

Constaterende dat 

Het te koop aanbieden van diverse goederen aan de deur is vergunningsvrij 
Buiten het collecterooster van de gemeente diverse andere goede doelen en instanties 

donateurs en/of lidmaatschappen werven of verkopen aan de deur 

Overwegende dat 

Het gevoel van veiligheid begint bij een veilig huis 

De gemeente geen zicht heeft op de hoeveelheid colporteurs en acties voor de werving van 
donateurs aan de deur 
Ook door potentiële inbrekers van deze vergunningsvrijheid gebruik wordt gemaakt, om te 
controleren of mensen thuis zijn 

Verzoekt 

Het college een voorstel te maken voor de wijziging van APV, zodanig dat voor het venten en de 
werving van donateurs, lidmaatschappen etc, een vergunning of meldplicht noodzakelijk is. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Heemstede, 7 november 2014 

Ondertekend door: 

Annelies van der Have, HBB 

Marieke Waterlander, CDA 

/eline Stam, VVD 

Johan Maas* PvdA 



MOTIE OVER DE STRUCTUUR VAN DE BEGROTING 

De Raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op 7 november 2014; 

Gehoord de beraadslagingen over de begroting 2015; 

Constateert dat: 

De begroting het belangrijkste sturingsinstrument is van de gemeenteraad; 
De nieuwe digitale de begroting een duidelijke verbetering is omdat veel technische details 
achterwege worden gelaten uit de tekst en veel meer informatie wordt gegeven over het 
achterliggende vastgestelde beleid; 
De begroting echter veel minder informatie geeft over de richting van de bestedingen, 
omdat geen enkele toelichting wordt gegeven op het niveau van de producten; 
Het ontbreken van deze toelichting mede aanleiding geeft tot het stellen van vele vragen; 

Overwegende dat: 

Goedkeuring van de begroting B&W autoriseert tot het doen van uitgaven tot een bedrag 
van bijna 50 miljoen euro aan door de gemeenteraad vastgestelde doelen; 
Het voor de voor de gemeenteraad van belang is een beeld te hebben van de 
bestedingsrichting van het geld of de wijze van doelbereiking door B&W, met name waar 
het gaat om prioriteiten, en waar het gaat om wijzigingen in omstandigheden of om 
onzekerheden in de doelbereiking; 
Het vormgeven van de nieuwe structuur van de begroting een leerproces is, waar bij de 
voorliggende begroting de kunst van het weglaten iets te enthousiast is beoefend; 
De audit Commissie een eerste evaluatie van de nieuwe begrotingsstructuur zal 
voorbereiden; 

Verzoekt de Auditcommissie: 

Ten behoeve van de evaluatie door de Gemeenteraad voorstellen voor te bereiden die er 
toe leiden dat de Gemeenteraad meer inzicht krijgt in de besteding van de middelen waar 
dat nodig of gewenst is; 
Daarbij mede in de overwegingen te betrekken dat een toelichting bij de individuele 
uitgavenposten nodig of gewenst kan zijn indien de uitgaven: 

o politiek in de belangstelling staan (bv bedragen voortvloeiende uit het 
collegeakkoord); 

o niet om louter technische redenen meer dan 5% afwijken van de uitgaven in het 
voorgaande of volgende jaar; 

o niet om louter technische redenen meer dan € 10.000 afwijken van de uitgaven in 
het voorgaande of volgende jaar; 

Daartoe zo nodig in overleg te treden met het College van B&W; 

En gaat over tot de orde van de dag 

Ondertekening en naam: 


