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Vragen d66 over de begroting 2015 
 
Vragen over de vormgeving van de begroting 
 
- Wat heeft het digitaliseren van de begroting gekost? 

 
- Wil B&W aangeven welke doelgroep zij op het oog had bij de gewijzigde vormgeving 

van de begroting: de individuele burger of de raadsleden en belanghebbende 
organisaties? 

 
- De begroting geeft aanzienlijk veel minder informatie dan in het verleden. De 

gemeenteraad kan dus op veel minder detail haar sturende en controlerende taak 
uitoefenen. 
Waarom vindt B&W dit een goede ontwikkeling? 
 

- Kan B&W ook per beleidsdoel een opgave verstrekken van de lasten en baten? Zo 
nee, waarom niet? 
 

- De raad wordt voorgesteld de begroting ‘per programma’ vast te stellen (pag. 17). 
Acht B&W overheveling van middelen tussen programma’s nog mogelijk als deze 
werkwijze wordt gevolgd? 
En zo ja, acht B&W de voorgestelde werkwijze daarbij niet extra complicerend? 
Heeft B&W bezwaar tegen een werkwijze waarin eerste mutaties tussen programma’s 
(indien aan de orde) worden vastgesteld, waarna vervolgens besluitvorming op het 
niveau van de programma’s plaatsvindt? Zo ja, waarom? 

 
- Waarom wordt voor de programma’s wel verwezen naar relevante beleidsnota’s of 

beleidskaders, maar (met uitzondering van Programma 10) niet of niet meer naar de 
voor de feitelijke realisatie veel relevantere verordeningen? 
 

- Welk nut dient het om bij elk programma opnieuw hetzelfde cijfer te vermelden voor 
het totaal van de baten en de lasten van de begroting? 

 
Vragen paginagewijs 
 
P 1 
Kan bij de inhoudsopgave van de geprinte versie voortaan ook de naam van het programma 
en de paragraaf worden vermeld (en dus niet alleen het nummer) 
 
P2 
B&W biedt zijn eerste begroting 2015 aan. 
We mogen er toch wel van uitgaan dat er niet nog een tweede komt? 
 
P3 
Het college wenst gebruik te maken van de mogelijkheid het geld uit de (te) volle reserves 
terug naar de burger te laten vloeien. 
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Kan het college aangeven in welke uitgavenposten dit terugvloeien naar de burger wordt 
gerealiseerd? 
 
P5 
Waarom ontbreekt pagina 5? 
 
P7 
Heeft B&W al enig zicht op de mogelijke consequenties voor Heemstede van de 
herverdeeleffecten van het ‘groot onderhoud’ Gemeentefonds? 
 
P7 
Leidt de daling van de door ENECO en andere energieleveranciers aan de consument door 
te berekenen netbeheerkosten voor Heemstede louter tot een daling van het dividend, en 
niet tot voordelen voor Heemstede als energiegebruiker? 
 
P8 
De integratieuitkering sociaal domein kan, anders dan in de toelichting is gesteld, toch alleen 
‘naar eigen inzicht worden ingezet’ in het sociaal domein? 
 
P9 
In welke van de drie nog komende vergaderingen in 2014 kan de raad de nota over het 
minimabeleid verwachten? 
 
P 9 
Beheer openbare ruimte: “Wanneer de financiële ruimte het toelaat zal geïnvesteerd worden 
in infrastructuur en groenonderhoud”. Kan het college toelichten wat dit betekent? 
Als je elk jaar een sluitende begroting presenteert, hou je nooit financiële ruimte over. Die 
ruimte is dus niet voorzien in 2015 t/m 2018. Conclusie: Er wordt de komende jaren dus niet 
geïnvesteerd in infrastructuur en groenonderhoud? Graag een toelichting. 
 
P12 
Herijking subsidiebeleid van 50k in 2016 tot 150k in 2018. Waarop is deze besparing 
gebaseerd? Op welke kosten denkt het college te gaan bezuinigen en waar is de schatting 
van 150k op gebaseerd? Wordt trouwens met “herijking” niet gewoon “bezuiniging” 
bedoeld”? Zo nee, wat is het verschil? 
 
P 16 
Kunnen de financiële mutaties voor de brandweerkazerne worden toegelicht? 
 
P 18 
Waarom staat er een bedrag van -25.000 voor het regionaal mobiliteitsfonds in 2018? 
 
P 23 
Het college heeft ook filmpjes gemaakt waarin elke wethouder zijn beleidsterrein toelicht. 
Maar deze zijn nooit uitgezonden omdat ze te saai waren (volgens Haarlems Dagblad). Wat 
hebben deze filmpjes gekost? 
 
P 24 
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Het huidige participatiebeleid wordt eind 2014 herijkt. 
Kan het college van B&W aangeven in welke van de 3 komende raadsvergaderingen dit 
onderwerp aan de orde komt? 
 
P 25 
“In 2015 geeft de gemeente actief invulling aan overheidsparticipatie”. Vragen: 
– Wordt niet burgerparticipatie bedoeld? 
– Wat betekent dit concreet, welke activiteiten gaan uitgevoerd worden? 
– Wat kosten die activiteiten en waar zijn deze kosten gespecificeerd terug te vinden? 
 
P 26 
Beleidsdoel: Wat is het verschil tussen “integraal samenwerken” en (gewoon) 
samenwerken? 
 
P 26 
Is de verkenning van samenwerkingsopties met Bloemendaal inmiddels afgerond? Dit met 
het oog op de door B&W beoogde invoering in 2015. 
Kan B&W aangeven welke opties nader zullen worden uitgewerkt? 
 
P 28 
Voldoen de gemeentelijke websites aan de webrichtlijnen? 
 
P 30 
Kunnen ook de cijfers van 2011 (of 2010?) worden gegeven voor participatie en 
dienstverlening, zodat de ontwikkelingen door de gemeenteraad kunnen worden gevolgd? 
 
P 30 
Kunnen cijfers of kwantatieve informatie worden verstrekt over het gebruik van de 
verschillende publieksvoorzieningen (bijvoorbeeld loket, website, social media, telefoon, 
nieuwsbrief). 
Kan (eventueel bij benadering) worden aangegeven voor welke functies (burgerlijke stand, 
informatievraag, sociale voorzieningen, vergunningen, e.d.) de verschillende 
publieksvoorzieningen worden ingezet. 
 
P 32 
Afgelopen jaar hebben we weloverwogen ervoor gekozen om GEEN gebruik te maken van 
een stemwijzer tijdens de verkiezingen. Het kost veel geld, kost ook veel moeite, je krijgt 
geen feedback, en het levert geen duidelijkheid op. Waarom wordt dan toch weer voor een 
stemwijzer geopteerd in 2018? Hoeveel geld wordt hiervoor gereserveerd? 
 
P 36 
Wat zijn de baten en lasten van de afzonderlijke beleidsdoelen 1, 3 en 4? 
 
P 36 
Waarom is (bestrijding of voorkomen van) huiselijk geweld (als overkoepelend thema) niet 
meer opgenomen als beleidsdoel? 
 
P 38 



4	  
	  

Levert een gezamenlijk surveilleren niet per definitie een verminderde zichtbaarheid op straat 
op omdat er op één plek in plaats van op twee wordt gesurveilleerd? Of verwacht B&W een 
meer dan dubbele uitstraling van twee ipv één surveillant? 
 
P 47 
Wat zijn de baten en lasten van de afzonderlijke beleidsdoelen 6, 7 en 8? 
 
P 48 
In het College-akkoord werd een uitgewerkt plan aangekondigd om de Binnenweg en 
Raadhuisstraat veiliger te maken. 
Wat is het verschil tussen het nu aangekondigde ‘plan’ en het eerder in het Coalitieakkoord 
aangekondigde ‘uitgewerkte plan’? 
 
P 48 
Er komt een plan om de Binnenweg/Raadhuisstraat veiliger te maken. Daar moet een visie 
achter zitten, dus ook een (algemeen) beeld van de oplossingsrichting. Welke bedragen 
heeft het college gereserveerd voor de uitvoering van dat plan? En om welke vorm van 
veiligheid gaat het eigenlijk (fietsers, auto, winkeldiefstal, geweldsdelicten, alles)? 
 
P 49 
In het geval dat gratis fietsen parkeren in de stalling bij het station mogelijk wordt, wie draagt 
dan naar verwachting de kosten daarvoor: de gemeente of NS? 
 
P 50 
De mogelijkheden voor betere doorstroming en verkeersveiligheid op de Dreef “zal worden 
bekeken”. Is het college ook van plan te onderzoeken of een 'groene golf' tot verbetering kan 
leiden voor de gehele Dreef? 
 
P 53 
Eens per drie jaar wordt het hele areaal van wegen geïnspecteerd. In 2013 is dit uitgevoerd 
door een extern bureau. 
– Wat heeft deze exercitie gekost? 
– Wordt het altijd door een extern bureau gedaan? 

P 54 
Het Wilhelminaplein wordt heringericht. Welke visie heeft de gemeente voor deze 
herinrichting? Is het alleen opknappen, of heeft men bepaalde doelen/uitgangspunten in het 
hoofd. Bijvoorbeeld om invulling te geven aan “dorps karakter”, of wil men juist meer 
uitgaansgelegenheden, uitbreiding winkelbestand of juist een rustige woonkern? 
 
P 55 
De RWZI in Heemstede wordt gesloten, wat gebeurt er met het terrein? 
 
P 57 
Wat voor organisatie is het samenwerkingsverband ‘cluster Kennemerland’?  
 
P 58 
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Is het onderzoek van ‘waarstaatjegemeente’ mbt de kwaliteit van de openbare ruimte in 
Heemstede het enige meetinstrument voor het gehele programma ‘verkeer, vervoer en 
waterstaat (infrastructuur)’? 
Wat heeft het meedoen aan waarstaatjegemeente nu afgelopen jaren concreet opgeleverd? 
Zijn er activiteiten n.a.v. deze benchmark uitgevoerd die anders niet zouden zijn uitgevoerd? 
Kan hier een opsomming van gegeven worden? 
 
P 65 
Waarom is het vervangen van 3 parkeermeters even duur als het vervangen van 4? 

P 68 
Wat zijn de baten en lasten van de afzonderlijke beleidsdoelen 4 en 6? 
 
P 70 
Hoeveel euro’s bedraagt de indirecte subsidiering van Sportplaza, en hoeveel procent is dit 
van de werkelijke exploitatiekosten? 
 
P 73 
Is inzicht te geven in de resultaten van de klanttevredenheidsonderzoeken van de 
gesubsidieerde instellingen? 
 
P 75 
Blijft de bestemmingsreserve voor de 1%-regeling bestaan? (zij is op nul gesteld ipv op € 
386) 
 
P 78 
Wat zijn de baten en lasten van de afzonderlijke beleidsdoelen 2 en 3 (indien of voorzover 
deze bekend zijn)? 
 
P 80 
In het najaar wordt een onderzoek naar het verkeer en de veiligheid van de Binnenweg en 
Raadhuisstraat gedaan. 
Zijn de resultaten van dit onderzoek zodanig tijdig beschikbaar dat zij nog kunnen worden 
meegenomen in het uitgewerkte plan voor de Binnenweg en de Raadhuisstraat dat eind 
2014 gereed is? 
 
P 83 
Slaat de tekst onder ‘beschut werken, nieuw’ op de rol van de gemeente als werkgever? 
Zo niet, wat voor acties onderneemt de gemeente om ook WSW-ers te laten instromen in de 
gemeentelijke organisatie? 
 
P 83 
Hoe wordt het Regionaal Werkbedrijf georganiseerd? Wordt het een stichting, een 
gemeenschappelijke regeling, of iets anders? Hoe wordt de gemeenteraad geïnformeerd 
over de activiteiten van het RW? 
 
P 88 
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Waarom wordt het bedrag dat is gereserveerd voor het armoedebeleid en dat bij 
gelegenheid van de Kadernota werd teruggebracht van € 55.000 naar € 10.000 omdat de 
gemeente, aldus de wethouder, al voldoende deed aan armoedebeleid, nu opnieuw gesteld 
op € 55.000? 
 
P 91 en P 141 
Wat zijn de baten en lasten van de afzonderlijke beleidsdoelen 1 t/m 5 voor zover bekend? 
Indien ze niet bekend zijn, wanneer wordt daarover de raad geïnformeerd en in welke van de 
3 resterende gemeenteraadsvergaderingen in 2014 vindt daarover besluitvorming plaats? Is 
het ‘overzicht kaderstellende beleidsnota’s’ waaraan wordt gerefereerd op p 141 iets anders 
dan het ‘Overzicht rijksuitkeringen 2014 en 2015’? 
 
P 97 
Kan B&W inzicht geven in de resultaten van de klanttevredenheidsonderzoeken van de 
gesubsidieerde instellingen? 
 
P 97 
De resultaten van de ondersteuning in het kader van de WMO 2015 en de Jeugdwet worden 
zichtbaar via de door de (zorg)aanbieders gehanteerde zelfredzaamheidsmatrix. 
Kan B&W aangeven welke kwaliteitseisen worden gehanteerd in deze 
zelfredzaamheidsmatrix? Sporen deze kwaliteitseisen met de door de VNG gepubliceerde 
kwaliteitseisen (Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare 
burgers)? 
 
P 103 
Wat zijn de baten en lasten van de afzonderlijke beleidsdoelen 1 t/m 5? 
 
P 104 
Het beleidsdoel is groen behouden, onderhouden en investeren. Er wordt echter geen nieuw 
initiatief genomen. Dus behouden en onderhouden is duidelijk. Maar waar gaat men in 
investeren? Welke concrete nieuwe beleidsambities zijn er, en waar vinden we die in 
activiteiten terug? 
 
P 107 
Op basis van “een in 2014 opgestelde visie” wordt het aanbod van mogelijkheden op de 
begraafplaats uitgebreid. Welke visie is dit? 
 
P 108 
In 2015 wordt “extra aandacht” besteed aan de verhoging van het aanbod van activiteiten 
voor de “oudere kinderen”. Waar bestaat deze aandacht uit, wat zijn concrete activiteiten en 
wat gaan deze kosten? 
 
P 111 
Waar vinden we in de tabellen het structurele budget voor inboet van bomen terug. En is dit 
hetzelfde bedrag als er voorheen voor gereserveerd was? 
 
P 117 
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Het college wil het dorps karakter behouden. Als activiteit onder het kopje 'wat gaan we 
ervoor doen' is genoemd het herzien van het bestemmingsplan groene gebieden. Op welke 
wijze gaat dit bijdragen aan het doel? Idem voor de tekst over Manpadslaan en Havendreef 
(hoge toren). 
 
P 117 
Manpadslaangebied. Er wordt gesproken over de “tucht van de markt”, het uitgangspunt dat 
er voor herontwikkeling een reëel verdienmodel moet zijn (voor wie, voor de 
grondspeculanten?) en “daarmee zijn de mogelijkheden om het dorpse karakter te 
perfectioneren beperkt”. 
Vraag: Wat betekent dit voor de ambities van het college om het dorps karakter te 
versterken? Wordt dat verlaten? Gaan we overal woningbouw en hoogbouw toestaan omdat 
er alleen dan een goed verdienmodel is? 
 
P 117 
Havendreef. Heeft het college al werk gemaakt van het onmogelijk maken van hoogbouw 
tegenover de geplande havendreef toren? 
 
P 118 
Watermuziek en Spaarnelicht: welke uitspraken of activiteiten heeft het college ondertussen 
gedaan om te voorkomen dat daar hoge torens gaan ontstaan? (vergelijk Vomar) 
 
P 118 
Cloosterweg 6-8: welke inrichting ziet de gemeente het liefst om invulling te geven aan het 
versterken van het “dorps karakter” 
 
P 120 
doorstroming woningmarkt. Eigenaren van te koop staande woningen wordt een vergunning 
verleend om tijdelijke verhuur mogelijk te maken. Vragen: 
– Is de bottleneck dat ze geen vergunning krijgen? 
– Hoe vaak worden die aangevraagd en niet verkregen? 
– Welke streefcijfers/percentages heeft het college en wanneer denkt ze die bereikt te 
hebben? 
 
P 120 
het college staat voor kwalitatief goede woningvoorraad en noemt vervolgens de bestaande, 
lopende projecten.  
– Wordt bedoeld kwantitatief goede woningvooraad? En wat is dan goed? 
– Of wordt wel kwalitatief bedoeld, maar hoe dragen deze projecten daaraan dan bij? 
– Klopt het dat het college geen  nieuwe ambities heeft voor projecten? 
 
P 121  
Startersleningen. 
– Met “resolverend” wordt waarschijnlijk “revolverend” bedoeld? 
– Aangezien dit initiatief bijdraagt aan de doorstroming, is het college van plan het na 2015 
te continueren? 
– Welke activiteiten heeft het college voorgenomen om meer bekendheid te geven aan deze 
sympathieke regeling? 
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P 122 
Hoe gaat het college de markt verleiden tot het bouwen voor het middensegment? 
 
P 124 
Er resteert een taakstelling van 75k die niet meer wordt gerealiseerd in 2015. Waarom niet? 
Waarop was die aanname oorspronkelijk gebaseerd? 
 
P 127 
Wat zijn de baten en lasten van de afzonderlijke beleidsdoelen 1 t/m 4? 
 
P 127 
programma Duurzaamheid. In de commissievergadering zegde de wethouder toe dat voor 
continuering van het duurzaamheidsbeleid een nieuwe nota zal volgen. Inclusief de 
dekkingsmiddelen. 
Welke bedragen zijn hiervoor gereserveerd in de meerjarenbegroting en waar vinden we die 
terug? 
 
P 129/135 
Wat is het streefgetal dat het college wil bereiken met de afname van het aantal klachten per 
100 aansluitingen? 
 
P 130 
Het duurzaamheidsbeleid wordt meer op wijkniveau uitgevoerd, er komen 
wijkbijeenkomsten. Vragen: 
– Welke definitie hanteert het college voor het begrip “wijk”, en hoeveel wijken telt 
Heemstede volgens deze definitie?  
– Hoeveel bijeenkomsten worden er in elke wijk georganiseerd in 2015? Of zijn er ook wijken 
die niet aan de beurt komen (zo ja welke en waarom niet?) 
 
P 132 
Waarom stopt de gemeente niet onmiddellijk met het schadelijke onkruidbestrijdingsmiddel 
Roundup? 
Waarom wordt opnieuw een pilot overwogen? Hebben de eerdere proeven niks opgeleverd? 
 
P 134 
Wat zijn de belangrijkste oorzaken voor het nog niet goed scheiden van afval? 
 
P 142 en P 146 
Wat zijn de baten en lasten van het beleidsdoel 1? 
Waarom is een ‘stelpost onderuitputting kapitaallasten’ opgenomen in plaats van de 
inkomsten reëel te begroten? 
Wat is de beoogde besteding van de stelpost, aangezien deze stelpost op pag. 146 wordt 
gekenmerkt als ‘taakstelling’? 
 
P 147 
Moet voor de tweede ‘AWBZ’ in de eerste alinea van de tekst niet ‘WMO’ staan? 
 
P 182 
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Wat heeft de tekst onder “vernieuwing en innovatie” met innovatie te maken? 
 
P 187 en 188 
Wat zijn de doorslaggevende argumenten om de IASZ niet als gewone gemeenschappelijke 
regeling te karakteriseren? 
Wat betekent het als ‘licht’ karakteriseren van deze samenwerking voor de bevoegdheden 
van de gemeenteraden van Heemstede, Bloemendaal en Haarlemmerliede? 
 
Wanneer worden de samenwerkingsverbanden op het gebied van jeugdzorg, WMO en 
participatie geïnstitutionaliseerd? 
 
Wat is de stand van zaken van de uitvoering van de motie ‘borgen publieke verantwoording 
bij regionalisering’? 
 
Waarom zijn de Stadsbibliotheek Haarlem en de Milieudienst IJmond niet meer opgenomen 
bij de ‘verbonden partijen?’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


