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Motie Groenlinks, HBB en PvdA

"Benut structurele meevallers om extra ambities te realiseren"

De raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op 27 juni 20L9

Constaterende dat:

Het college in de kadern ota 2O2O-2O23 het financiële meerjarenperspectief heeft gepresenteerd
en de maatschappelijke en bestuurlijke opgaven waar de gemeente de komende jaren voor
staat; r ,

Het college daarmee richtinggevende kaders heeft aangereikt aan de gemeenteraad om te l

beslissen waar de komende jaren het geld van de gemeente naartoe gaat en daarmee ook kaders
voor de begrotíng 2020;
Een aantal autonome financiële ontwikkelingen het realiseren van de gestelde maatschappelijke
opgaven onder druk zet.
De veranderende wereld om ons heen een andere rol voor de overheid eist, vanwege
verdergaande digitalisering en omvangr'rjke maatschappelijke vraagstukken zoals

energietransitie, omgevingswet, integraal huisvestingsplan, inburgeringswet en de

woningbouwopgave;
Het college in de kadernota voorstellen doet voor het stellen van prioriteiten en voor
aanvullende dekkingsmiddelen;
Het college voorstellen doet voor het verlagen van de uitgaven en voor het verhogen van de
inkomsten van de gemeente voor aanvullende dekking;
Ambities door het stellen van prioriteit niet in de kadernota zijn opgenomen, omdat ze niet
passen in een sluitende meerjarenbegroting.

Overwegende dat

De gemeenteraad richting wil geven aan het stellen van prioriteiten voor als er structureel
meevallers komen.

Roept het college op:

7. Om, indien er structureel meevallers z'rjn, prioríteit te geven aan het vinden van financiële
dekking voor:
- Het energieneutraal en gasloos herbouwen van de Nicolaas Beets school;
- Voldoende vrijstelling van de hondenbelasting voor de eerste hond per huishouden vanqf

2020;
- Jongeren in beeld brengen die geen startkwalificatie hebben of niet ingeschreven staan bij

een onderwijsinstelling of geen werk of uitkering hebben.
- Het actualiseren van het groenbeleidsplan direct na afronding van het ecologisch beleidsplan

in2O2O;
- lmplementatie stimuleren van parttime werk voor uitkeríngsgerechtigden vanaf 2020;
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- Een verdubbeling van het extra budget voor veilige fietsroutes en oversteekplekken voor

fietsers en voetgangers vanaf 2020;

2. Om er voor te zorgen dat het voorzieningenniveau en de dienst'¡erlening van de gemeente ten

minste op peil blijft bij het vinden van resterende dekking.

Heemstede,2T juni20L9
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