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1 Bestuurlijk jaarverslag 2019 

Inhoudelijk werd de agenda mede bepaald door de verkiezingen voor Provinciale Staten (en indirect 

de Eerste Kamer) in maart. In de gemeentelijle politiek (zie het jaarverslag van de fractie ) moesten 

we wennen aan een plek in de oppositie. Door die rol was het ook organisatorisch een relatief rustig 

jaar.  

In de gemeenteraadsfractie was sprake van de nodige doorstroming: twee van onze drie raadsleden 

stelden hun raadszetel ter beschikking, zodat we een beroep moesten doen op de volgende kandida-

ten op de kieslijst – daarmee het belang van een adequaat gevulde kieslijst onderstrepend. In dat 

verband feliciteren we scheidend fractievoorzitter Sebastiaan Nieuwland met zijn benoeming tot 

wethouder in Vlaardingen. Een eervolle en uitdagende carrièrestap. 

Het ledental nam na een daling in 2018 weer toe, van 85 aan het begon van het jaar tot 91 op 31 de-

cember. De groei is vooral en kwestie van binnenlandse migratie: bestaande leden die naar Heemst-

ede verhuizen.  Het bestuur bestond in 2018 uit Emile Kouwenhoven (penningmeester), Marijke 

Mous, Peter Risseeuw (secretaris) en Esther Schnerr (voorzitter) en –benoemd in de ledenvergade-

ring van 4 november– Danaë Huijser.  

Er werden twee ledenvergaderingen gehouden, en elf bestuursvergaderingen. Daarnaast was er de 

afdelingsbarbecue, traditioneel in de tuin van de voorzitter. 

Peter Risseeuw,  

secretaris 

2 Financieel jaarverslag 2019 

Inkomsten: de bijdrage van drie gemeenteraadsleden is jaarlijks goed voor ruim 1.000 euro, waarvan 

een deel niet in 2019 is geïncasseerd. De bijdrage van het Landelijk Bureau bedroeg in 2019 375 euro.  

Uitgaven: de begroting van de lokale partij D66 bedroeg in 2019 ruim 1700 euro, ruim 1.100 lager 

dan in 2018. We hebben bijna 700 euro uitgegeven aan ledenactiviteiten (na verrekening van de ei-

gen bijdragen van de barbecue). De uitgaven aan de categorie Campagnes, in totaal 1000 euro, zijn 

voor een derde besteed aan Frisse Blik, voor een derde aan de caravanstalling en voor een derde aan 

advertenties en folders.  

Resteert een negatief resultaat van in totaal van bijna 700 euro. Ons vermogen is met dat bedrag ge-

daald naar 4.018 euro. Twee vragen die uit het jaarverslag naar voren komen: 

1. Moeten we jaarlijks 300 euro aan de caravanstalling blijven uitgeven? 

2. Hebben we behoefte aan een grotere “oorlogskas” voor de verkiezingen? 

  

De kaskommissie, bestaande uit Marion Schut en Trudy Vink heeft op 20 januari de jaarrekening gecontroleerd 

en goedgekeurd. 

Emile Kouwenhoven,  

penningmeester 

 

Bijdrage Politiek Vertegenwoordigers 680,66€      

Bijdrage landelijk 375,00€      

Ledenactiviteiten (718,46)€     

Categorie "Campagne" (1.027,09)€  

Overig -€            

Totaal (689,89)€     
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3 Politiek jaarverslag 2019 

Een jaar met wederom vele lange vergaderingen, met verschillende successen en teleurstellingen, en ook een 

aantal wisselingen in de fractie en de raad: op 28 mei werd Sebastiaan Nieuwland door de gemeenteraad van 

Vlaardingen als wethouder aangesteld, na tien jaar actief geweest te zijn in Heemstede als raadslid, lijsttrek-

ker, fractievoorzitter en wethouder. Zijn zetel in de raad werd ingenomen door Jan Duinker. Sebastiaan kreeg 

bij zijn afscheid een zeefdruk van De Eerste Aanleg, onze favoriete plek om na te praten na vergaderingen. Di-

rect na het zomerreces vroeg Yvette Schul tijdelijk ontslag als raadslid, om rust te nemen en zich te beraden op 

haar toekomstplannen. Ze werd vervangen door Carmen van der Hoff. Onlangs heeft Yvette het moeilijke be-

sluit genomen om niet meer terug te keren in de raad. We danken Sebastiaan en Yvette voor hun inzet en bij-

drage. Er waren ook wisselingen bij andere partijen. Bij de VVD nam Michel Radix het fractievoorzitterschap 

over van Eveline Stam bij, bij HBB volgde Olav Lommerse Lenny Jagtenberg op. 

Op het gebied van ruimte zagen we voortgang maar ook onrust. De bouw van woningen aan de haven en Slot-

tuinen vordert gestaag. De verbouwing en aanpassing van Plein 1 werd afgerond. Wel kwam de bibliotheek in 

het laatste kwartaal nog uitgebreid ter sprake, maar dan door onduidelijkheden in de subsidie. In november 

werd ook een formele klap gegeven op het door inwoners opgestelde Havenplan. Eindelijk! Maar ten aanzien 

van het Manpadslaan blijft het nog heel stil … en ook op de Vomar wordt nog gewacht.  

De plannen voor het seminarhotel in het voormalige klooster Mariënheuvel gaan wel door, maar met de door 

D66 afgedwongen toezegging dat er voor de meeste te kappen bomen herplanting komt. Het kinderdagverblijf 

op Camplaan 40 veroorzaakte veel commotie. Omwonenden protesteerden heftig, onder andere vanwege de 

overlast van mekkerende geiten. Mediatie hielp niet en ondanks de vele inspanningen van onze fractie en an-

dere raadsleden kreeg KinderVilla alle ruimte van het college om van start te gaan met verdere uitbreiding. 

Een CDA/D66-motie van treurnis kreeg geen meerderheid. 

Ook ontstond veel opschudding over de plannen voor de nieuwe Belvedère in het Groenendaalse bos. Wat 

begon als een fantastisch cadeau aan de gemeente om de oude Belvedère te herbouwen, en een prijsvraag en 

stemming onder inwoners, eindigde in een stevige discussie toen de schenker (en naar verluidt veel inwoners  

met hem) zich niet kon vinden in de uitkomst. Het proces verdiende geen schoonheidsprijs. Onder aanvoering 

van D66 werd een oplossing gezocht en hopelijk gevonden in het Salomonsbesluit om de winnaar van de in-

ternetraadpleging samen met de schenker tot een definitief ontwerp te laten komen. Wordt (helaas) vervolgd. 

De VVD deed een oproep om Heemstede tot Groene Oase te bestempelen. Hoewel we het eens zijn met de 

strekking, vrezen wij dat Heemstede ermee op slot gezet zou worden, bijvoorbeeld voor starters en ouderen 

die willen doorstromen naar een andere woning. Uiteindelijk werd de motie aangepast en aangenomen ter 

versterking van de positie van Heemstede in de discussies binnen de Metropool Regio Amsterdam over bouw-

plannen. 

Tenslotte zorgde de plannen van woningcorporatie Elan Wonen voor een nieuw zorgcentrum en woningen op 

Kennemerduin voor enige onrust. De plannen zouden niet in lijn zijn met de kaders die de raad eerder had 

aangegeven. Daar hebben ze zich natuurlijk wel aan te houden. 

Mobiliteit blijft een heet hangijzer. Veel verkeersprojecten liepen vertraging op door –naar zeggen van het 

College– gebrek aan ambtelijke steun. De oversteekplaats bij de Herenweg is nog steeds niet verbeterd. Het 

fietspad langs de Leidsevaart wacht ook nog op uitvoering. Verbetering van het kruispunt Camplaan-Heem-

steedse Dreef gaat komend jaar eindelijk van start, maar in een andere vorm dan voorgesteld door de oor-

spronkelijke participatiegroep. De Provincielaan is aangepakt en De Dreef komt komend jaar aan de beurt. 

Maar de onveiligheid en overlast op de Camplaan, van Merlenlaan, op de Burgemeester van Lennepweg bij de 

Icarusschool en op de Kerklaan bij het oude politiebureau blijven inwoners verontrusten. Na aandringen van 

onder andere D66 zullen verdere verkeersonderzoeken uitgevoerd worden. 

Het Formule 1 event hield de gemoederen sterk bezig. D66 diende bij monde van Yvette Schul een motie in 

over een stuurgroep voor de mobiliteit rond het event, maar trok deze weer in op grond van toezeggingen 

door de Burgemeester. ProRail, NS en het Rijk hadden een plan om voor circa zeven miljoen euro de spoorver-

binding tussen Haarlem en Zandvoort te verbeteren. Zij vroegen van de omliggende gemeenten een bijdrage 

van 1,4 miljoen uit het gezamenlijke ‘spaarpotje’ van de Gemeenschappelijke Regeling Mobiliteit (GRM) Zuid-
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Kennemerland. OK, maar dan moet er ook iets in zitten voor Heemstede: (1) behoud van de Intercitystatus van 

station Heemstede–Aerdenhout; (2) regionale bewegwijzering om de verkeersdrukte in ons dorp te verminde-

ren; (3) een bijdrage aan de hoge kosten van dynamische verkeerssystemen; (4) OV-fietsknooppunten en aan-

sluiting op het regionale systeem; (5) structurele P&R-voorzieningen, dus ook voor strandbezoekers op drukke 

dagen. Een D66-amendement waarin deze toezeggingen gekoppeld werden aan het raadsbesluit (samen met 

een tijdsbepaling en onafhankelijk van het al dan niet doorgaan van het Formule 1-event) werd unaniem ge-

steund. Inmiddels heeft de gemeente een schriftelijke toezegging gekregen dat de vijf punten versneld zullen 

worden opgepakt. Aan de hand van een CDA-motie worden deze belangen ook binnen de Metropool Regio 

onderstreept. O ja, en we hebben nog even gedacht aan een motie voor een autoloze zondag in de regio – 

3 mei aanstaande leek een mooie datum ����. 

Participatie is een hoofdthema van het huidig college, met een begrotingsreserve van 200.000 euro. We zien 

echter helaas weinig voortgang. Wethouder Annelies van der Have liet in september weten dat het participa-

tiebeleid 2019-2023 vertraging heeft opgelopen, en pas in maart 2020 het levenslicht zal zien. Een voorstel 

voor een participatieproject van het model Ede Doet werd teruggenomen. De wethouder vroeg ook om het 

verschuiven van een gedeelte van de participatiegelden naar het potje ‘kleine initiatieven’. We vinden echter 

dat eerst gesproken moet worden over de verschillende vormen van participatie (participatieladder) en daarbij 

horende kaders. We overwegen om met een initiatiefvoorstel te komen om de lokale democratie te verster-

ken (burgerinitiatief en -amendement) en het participatieproces te ondersteunen.  

Voor Heemstede staand de komende jaren in het teken van drie grote ontwikkelingen: (1) een plan om in de 

regio een concrete bijdrage te leveren aan het behalen van het klimaatakkoord in de vorm van een Regionale 

Energie Strategie (RES), (2) de Omgevingswet (OMGW), waarbij inwoners samen met de overheid een ruimte-

lijke visie ontwikkelen voor hun gemeente en (3) en de renovatie en verduurzaming van de basisschoolgebou-

wen in de gemeente, het zogenaamde Integraal Huisvesting Plan (IHP). Drie grote en ingewikkelde processen, 

waar veel geld en ambtelijke inzet mee is gemoeid, en ook alle drie belangrijke onderwerpen voor een duur-

zaamheids- en onderwijspartij als D66. In alle gevallen hebben wij zorgen geuit over de trage voortgang. 

In de komende maanden zullen de eerste RES-scenario’s worden gedeeld met de raad en de inwoners. Veel 

ruimte voor inspraak en overleg is er echter niet, want in juni moet de eerste versie gereed zijn. Er staan ook 

nog steeds duurzaamheidsmoties van D66 en VVD open: Duurzaam 2.0, Maak bewoners wegwijs in Duur-

zaamheid en Sta op Statiegeld. De wethouder toonde onlangs (plastic?) glazen zien waarmee ze hoopt te vol-

doen aan de laatste motie, maar rond de twee ander moties is het stil. D66 heeft samen met Groen Links een 

motie ingediend om onderzoek te doen naar de wijze waarop de Ja-Ja-sticker in Heemstede ingevoerd kan 

worden. Inmiddels is dit al gebeurd in Amsterdam, Haarlem en andere steden.  Niet alle partijen in Heemstede 

steunen het idee. Dat geldt helaas ook voor het omgekeerd inzamelen van huishoudelijk afval. Ondanks de po-

sitieve testresultaten in Merlenhove wil een aantal partijen hier nog niet aan. Ze vragen aanvullend onderzoek 

en verder overleg. Wij zijn niet tegen gedegen huiswerk, maar wel tegen eindeloze vertraging.  

Goede huisvesting is belangrijk voor goed onderwijs, en duurzaamheidsverbeteringen spelen ook een grote rol 

in het IHP. Helaas kost dit heel veel geld. Tijdens de laatste commissiebespreking over het IHP bleken er mis-

schien andere, snellere, goedkopere en duurzamere renovatiemethodes zijn dan nu voorgesteld. Ook alterna-

tieve financieringsmogelijkheden waren nog niet volledig onderzocht. En dat terwijl een door de VVD afge-

dwongen ‘second opinion’ al grote overschattingen aan het licht hadden gebracht. In de raad werd het voor-

liggende plan uiteindelijk aangenomen, maar D66 kreeg wel samen met VVD en CDA op veel punten concrete 

toezeggingen van de wethouder om het plan te verbeteren en te versterken. 

De Omgevingswet vraagt investeringen op digitaal gebied en vele aanpassingen in bestemmingsplannen, pro-

cessen en inspraak. We staan aan het begin van het proces, maar de overgang moet in principe binnen een 

beperkt aantal jaren afgerond zijn. Samen met het CDA zetten we druk op het college. 

Op het gebied van het Sociaal Domein lijkt de gemeente met de bereikte resultaten en de kwaliteit van de 

dienstverlening het goed te doen (waarstaatjegemeente.nl). Wel vragen we om een vooruitziende blik nu de 

jeugdzorg landelijk onder druk staat, en vragen we aandacht voor een goede verbinding van veiligheid en zorg. 

Het is dan frustrerend dat elke motie van CDA, VVD en D66 om op dit gebied prudent te begroten wordt weg-

gestemd door de coalitiepartijen, omdat die de reserves ruim genoeg vinden.  
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Dit brengt ons op het thema Financiën. “Er vaart een scheepje op de woelige baren…”. Zo begonnen we de 

begrotingsdiscussie vorig jaar, de bespreking van de Beleidskadernota eerder dit jaar, en uiteindelijk ook de 

begrotingsraad in november. Gelukkig voor het college was het inmiddels niet meer zo moeizaam schipperen 

ná de gevraagde stofkamexercitie én dankzij een positieve Najaarsnota van het Rijk, resulterend in een hogere 

bijdrage voor Heemstede uit het gemeentefonds. Het begrotingstekort was opgelost, en de meeste verzoeken 

die we bij de kadernota hadden ingediend zijn alsnog opgevolgd. Zo werd, zoals door D66 gevraagd, de verho-

ging van het parkeergeld even geparkeerd. Ook het VVD/CDA/D66 amendement om de OZB niet te verhogen 

werd breed gesteund en aangenomen. Een aantal kredieten werden uitgesteld omdat we niet bij voorbaat een 

concreet budget willen toekennen aan projecten die nog geen duidelijk plan hebben. Ook de VVD/CDA/D66-

motie om meer zicht te krijgen op externe inhuur van ambtelijke steun werd aangenomen. 

Ambtelijke efficiëntie is ook een punt van discussie in de samenwerking met Bloemendaal. Niemand streeft 

naar een fusie van beide gemeenten, maar sommige partijen willen de ambtelijke samenwerking snel stoppen 

en zelfs ontvlechten. D66 is daar geen voorstander van. Wij ondersteunen wel de conclusies van het Reken-

kameronderzoek dat de raad een duidelijkere kaderstellende functie moet hebben. 

Vlak voor het kerstreces kwam het onderwerp ‘vuurwerk’ nog aan bod. Eerst door een verzoek van het CDA 

voor het instellen van vrijwillige vuurwerkvrije straten, en daarna door een petitie om vuurwerk te verbieden. 

D66 wilde inwoners niet de mogelijkheid onthouden om de eigen straat vuurwerkvrij te verklaren, maar was 

van mening dat een algemeen vuurwerkverbod landelijk geregeld moet worden. Misschien gaat dat nu inder-

daad ook gebeuren. 

Namens de raadsfractie, 

Antoine Rocourt,  

fractievoorzitter 

 


