
Afgelopen juni is met de Kadernota 2020
2023 een meerjarig inhoudelijk en financieel 
perspectief op de maatschappelijke en 
bestuurlijke opgaven voor Heemstede gepre
senteerd. De gemeenteraad heeft bij haar 
vaststelling van de kadernota met moties 
extra aandachtspunten meegegeven waar het 
geld van de gemeente de komende jaren aan 
wordt besteed. De uitgangspunten die bij de 
behandeling en vaststelling van de kadernota 
zijn geformuleerd staan aan de basis van 
deze begroting. 

Verantwoord duurzaam financieel 
beleid
Net als andere gemeenten in Nederland 
hebben wij te maken met grote maatschappe
lijke opgaven en een aantal autonome 
financiële ontwikkelingen. Dit zorgt ervoor dat 
het voeren van een verantwoord duurzaam 
financieel beleid een uitdaging is. Hierbij 
hebben we een sluitend meerjarenplan terwijl 
we blijven innoveren en inspelen op de 
maatschappelijke ontwikkelingen.

In de maanden tussen de vaststelling van de 
kadernota en deze begroting is met de spreek
woordelijke stofkam kritisch gekeken of er 
geld kon worden vrijgemaakt zonder dat er 
vitale werkzaamheden verloren gaan. Daarbij 
is gekeken naar de exploitatie, het investe
ringsprogramma en de rentekosten. Door de 
planning van diverse projecten opnieuw te 
actualiseren zijn de kapitaallasten van een 
aantal investeringsprogramma’s verminderd. 
Met dit geld wordt de benutting van de 
algemene reserve teruggebracht ten opzichte 

van het perspectief dat in de kadernota is 
geschetst. 

De beschikbaar gekomen financiële ruimte is 
gebruikt om prioriteiten uit de motie ‘Benut 
structurele meevallers om extra ambities te 
realiseren’ te verwerken in de begroting. Er is 
hierbij nadrukkelijk gekozen om te investeren 
in sociale initiatieven. In deze begroting is nog 
geen rekening gehouden met de effecten van 
de septembercirculaire 2019, omdat deze nog 
niet beschikbaar is ten tijde van dit schrijven.

De begroting 20202023 is structureel slui
tend, dat wil zeggen dat de structurele baten 
ieder jaar tenminste de structurele lasten 
dekken en de ramingen realistisch zijn.
 
Duurzaam, sociaal en veilig 
Heemstede in 2020
Op basis van de maatschappelijke opgaven in 
Heemstede en gelet op de richtinggevende 
kaders die de gemeenteraad bij de behande
ling van de kadernota in juni heeft mee
gegeven zijn we tot de volgende focuspunten 
voor deze begroting gekomen. In hoofdstuk 3 
wordt per programma een nadere toelichting 
gegeven op de activiteiten.

Ruimte voor verduurzaming
Onze huidige omgang met ons landschap en 
de energie en klimaatopgaven bepaalt hoe 
wij Heemstede doorgeven aan de volgende 
generaties. Heemstede wil actief een bijdrage 
leveren aan de landelijke klimaatdoelstellingen 
op het gebied van energietransitie, circulaire 
economie en klimaatadaptatie. Vanaf 2020 

Bestuurlijke hoofdlijnen 
Het komende jaar investeert Heemstede in duurzaamheid, sociale initiatieven, en in een 
groene, bereikbare en veilige omgeving. Om blijvend te kunnen genieten van de hoge 
kwaliteit van wonen en leven moet er op een goede manier worden ingespeeld op zowel 
maatschappelijke als financiële opgaven. Met de plannen in deze begroting werken we in 
dialoog met inwoners, sociale- en maatschappelijke partners en ondernemers verder aan 
een duurzaam, sociaal en veilig Heemstede. Hiermee zorgen wij dat Heemstede een plek 
is waar iedereen zich thuis kan voelen. 
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maken we daarom structureel € 50.000 vrij 
voor duurzaamheid om invulling te kunnen 
geven aan de klimaatdoelstellingen.

In 2019 is er met het basis onderhoudsplan 
extra geld beschikbaar gesteld voor de 
instandhouding van het gemeentelijk vast
goed op de norm ‘sober doch doelmatig’. 
Wij hebben de ambitie om de gemeentelijke 
gebouwen verder te verduurzamen met als 
doel: een volledig energieneutrale vastgoed
portefeuille in 2030. Hiervoor wordt een lange 
termijn visie ontwikkeld en dit betekent ook 
dat we kiezen welke panden bijdragen aan de 
ambities van de gemeente.

Wij maken ons sterk voor de circulaire 
economie, waarbij het huishoudelijk afval 
gescheiden wordt ingezameld en de hoeveel
heid restafval sterk wordt verminderd. 
De  opgave is de kilo’s restafval per persoon 
per jaar te verminderen naar 30 kg in 2025. 
De afvalproef in de wijk Merlenhoven verloopt 
zeer positief en wordt geëvalueerd. Op basis 
van de bevindingen uit dit project wordt het 
afvalsysteem de komende jaren gefaseerd 
gemeentebreed gewijzigd.

Heemstede voor iedereen
Heemstede is een sterke en sociale gemeente 
waar inwoners zich thuis voelen en iedereen 
de mogelijkheid heeft zich te ontplooien. 
Hiervoor is een breed voorzieningenaanbod 
beschikbaar en de komende jaren investeert 
Heemstede nadrukkelijk in sociale initiatieven. 
In lijn met de motie ‘Benut structurele meeval
lers om extra ambities te realiseren’ worden 
jongeren zonder werk of uitkering actief 
benaderd en wanneer relevant wordt hulp 
aangeboden. Hiernaast worden er maatrege
len genomen om parttime werk voor uitke
ringsgerechtigden financieel aantrekkelijker te 
maken. Ook investeren we in preventie in het 
Sociaal domein, onder andere door het 
inzetten van extra capaciteit en de dooront
wikkeling van Plein1. Tot slot investeren we in 
Social Return on Investment om het aanbod 
aan werk en participatie voor mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten. 
In 2020 wordt er in totaal € 80.000 extra 
geïnvesteerd in het Sociaal domein.

Wij maken Heemstede
Heemstede blijft op zoek naar vormen die de 
verbinding tussen inwoners onderling (en met 
de gemeente) versterkt en die meer gewicht 
toekent aan vormen van participatie. 
De  resultaten uit het ingezette participatie
traject ‘Wij maken Heemstede’ gebruiken we 
om handen en voeten te geven aan het 
initiatievenbudget. We stimuleren en faciliteren 
inwoners om initiatieven te ontplooien die 
aansluiten bij de behoefte die leeft in hun 
omgeving. Hiernaast wordt het participatiebe
leid vastgesteld, dat een kader biedt op welke 
wijze we ons met elkaar verhouden binnen 
de brede scope van participatie. Ook is er 
een budget van €25.000 beschikbaar voor 
bewoners en buurtinitiatieven die bijdragen 
aan meer sociale cohesie, veiligheid, maat
schappelijke betrokkenheid of leefbaarheid in 
de wijk. 

Veilig Heemstede
Heemstede moet een veilige en leefbare 
gemeente blijven om in te wonen. We stimu
leren cohesie en zelfredzaamheid door 
informatie te delen en partnerschap te 
creëren tussen inwoners, maatschappelijke 
organisaties, politie, gemeentelijke diensten 
en overige partners. Ook wordt ingezet op de 
verdere versterking van de integrale samen
werking tussen sociaal domein en veiligheid, 
waardoor vroegtijdig problemen worden 
herkend. Naast het voorkomen van veel 
voorkomende criminaliteit en de nabijheid en 
samenwerking tussen handhaving en politie, 
heeft ondermijning onze aandacht.

Duurzame mobiliteit
We willen duurzamer vervoer bevorderen en 
richten ons daarbij op de fiets en het open
baar vervoer, zowel voor wat betreft woon en 
werkverkeer als recreatief verkeer. Het 
komende jaar investeren wij daarom fors in 
het verbeteren van de fietsverbinding op heel 
de Leidsevaartweg en de ventweg Cruquius. 
Mede met het oog op het verbeteren van de 
verkeersveiligheid investeren we hiernaast 
vanaf 2020 jaarlijks € 50.000 extra in veilige 
fietsroutes en oversteekplaatsen voor fietsers 
en voetgangers. We blijven ons onverminderd 
inzetten voor het terugdringen van de ver
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keersdruk in Heemstede, zeker ook in regio
naal verband.

Focus op groen
We investeren stevig in het groen om ons 
heen. Als vervolg op het ecologisch beleids
plan, actualiseren we het groenbeleidsplan 
waarbij ook het ecologisch beheer verder 
wordt doorgevoerd. Met een wijkgerichte 
aanpak worden plantsoenen gerenoveerd en 
wordt de kwaliteit verbeterd. Hiernaast 
ontwikkelen we het Manpadslaangebied als 
groen gebied. In het Groenendaalse Bos 
wordt de Belvedère herbouwd en beslissen 
inwoners over het ontwerp voor de herbouw.

Duurzame huisvesting basisscholen
Onderwijs is het fundament van onze samen
leving. Kinderen doen op school kennis en 
vaardigheden op die ze in hun latere leven in 
staat stellen om volwaardig deel te nemen 
aan de maatschappij. De rol van de gemeente 
bij het onderwijs is beperkt, maar op het 
gebied van het faciliteren van goede school
gebouwen is onze rol groot. Deze gebouwen 
moeten geschikt zijn voor het onderwijs van 
de toekomst. In het huisvestingsplan onder
wijs is de ambitie om scholen de komende 
jaren te verduurzamen. Zo wordt de Nicolaas 
Beetsschool energieneutraal en gasloos 
herbouwd.

De enorme opgave die de gemeente hierbij 
heeft voor renovatie en nieuwbouw van 
10 basisscholen, de ambitie om te verduur
zamen in combinatie met het huidige financieel 
meerjarenbeeld, vraagt om een sluitende 
aanpak. Dit wordt momenteel nader onder
zocht. In de besluitvorming over het Integraal 
huisvestingsplan (IHP) moet de gemeente 
verschillende financiële afwegingen maken. 
De mate waarin het IHP duurzaam wordt 
uitgevoerd en de fasering waarvoor gekozen 
wordt hebben grote invloed op de totale 
kosten.

Lokale lasten
Zoals hiervoor is aangegeven staan de 
gemeentelijke financiën met name door 
autonome ontwikkelingen en maatschappe
lijke opgaven onder druk. We zullen de lokale 

lasten in evenwicht moeten brengen met de 
opgaven waar we voor staan.

Een uitgangspunt is dat leges in principe 
kostendekkend zijn en meegroeien met het 
prijspeil. We zijn met een onderzoek gestart 
naar de kostendekkendheid van onze leges 
(o.a. bouwleges).

De parkeertarieven zijn vanaf 2011 niet meer 
geïndexeerd. Voorgesteld wordt om de niet 
toegepaste indexering in 2020 alsnog te 
verdisconteren in de parkeertarieven. Los 
daarvan zal in 2020 het Heemsteedse 
parkeerbeleid in brede zin opnieuw worden 
bezien. De raad heeft in de motie ‘parkeer de 
verhoging’ het college verzocht om de voor
gestelde verhoging uit te stellen tot na 
afronding van de discussie over het parkeer
beleid. Binnen de beperkte financiële moge
lijkheden voor 2020 wordt vooralsnog geen 
ruimte gezien om deze motie in financiële zin 
in de begroting te verwerken. Mocht er 
financiële ruimte ontstaan na het verschijnen 
van de septembercirculaire dan wordt er 
prioriteit gegeven aan de uitvoering van deze 
motie. 

Hiernaast wordt een gefaseerde verhoging 
van de ozb in 2021 (+2%) en 2022 (+2%) 
voorgesteld om de structurele uitgaven en 
inkomsten met elkaar in balans te houden. De 
hondenbelasting wordt vanaf 2020 gefaseerd 
afgeschaft tot 2022. Zoals aangekondigd in 
de kadernota wordt er € 50.000 ingezet om 
het tarief voor de eerste hond vanaf 2020 te 
halveren, voordat de hondenbelasting in 2022 
definitief wordt afgeschaft.

Stevige basis en uitvoeringskracht
De wereld om ons heen verandert snel met 
een andere rol voor de overheid, verdergaan
de digitalisering en omvangrijke maatschap
pelijke vraagstukken zoals energietransitie, 
omgevingswet, IHP, maatschappelijke op
vang, beschermd wonen en de woningbouw
opgave. Om toegerust te zijn voor de toe
komst is een versterking van de gemeentelijke 
organisatie nodig om beter en flexibeler in te 
kunnen spelen op de huidige taken, maar ook 
voor de nieuwe taken die de rijksoverheid 
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vraagt en de inwoners verwachten. De basis 
bezetting van de ambtelijke organisatie staat 
al langer onder druk en met de hierboven 
genoemde ontwikkelingen is een investering 
nodig om onze bestuurskracht op peil te 
houden. 

Dit vraagt om een structurele investering in de 
domeinen Ruimte, Welzijn, Zorg en Veiligheid 
en domeinoverstijgende zaken zoals regio
nale samenwerking. Hiernaast is een flexibel 
budget voor inhuur nodig om sneller in te 
kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. 
De gemeentelijke organisatie staat niet stil en 
speelt in op de maatschappelijk opgaven 
waar de gemeente voor staat door een traject 
van organisatieontwikkeling. Hierbij wordt 
ingezet op een wendbare organisatie met 
weerbare en ‘lenige’ professionals waarbij de 
basis op orde is. 

Deze investering in de organisatie zal voor de 
helft mogelijk gemaakt worden door het 
realloceren van formatie in de vorm van een 
personele taakstelling.

Tot slot
Komend jaar is een bijzonder jaar. Het jaar 
2020 staat namelijk in het teken van de 
viering van 75 jaar vrijheid en de viering van 
het Adriaan Pauwjaar. Adriaan Pauw is in de 
17e eeuw van grote invloed geweest op 
Heemstede. Vanuit de inwonerswedstrijd ‘het 
beste idee voor Heemstede’ is gekozen vanuit 
dit thema tal van activiteiten en evenementen 
te organiseren. Samen met inwoners en 
verenigingen zal er invulling worden gegeven 
aan deze vieringen.
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