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1 Bestuurlijk jaarverslag 2020 

2020 bracht ons een paar goede dingen, maar 
niet veel. De groei van het ledental zette door, 
van 91 aan het begin van het jaar tot 102 op 31 
december. In tegenstelling tot vorig jaar is de 
groei voor D66 échte groei: niet zozeer D66-
immigranten uit Amsterdam en Haarlem, maar 
inwoners van Heemstede die voor het lidmaat-
schap kiezen. Het verenigingsleven stond dank-
zij corona op een laag pitje. In januari hadden 
we nog een geslaagde nieuwjaarsborrel en een 
ledenvergadering, daarna vervielen we snel in 
de anderhalvemeter- en Zoomsamenleving. 
Geen gebruikelijke afdelingsbarbecue dus, en er 
waren slechts drie ledenvergaderingen, waar-
van twee via beeldbellen.  

Bestuurlijk gezien was 2020 ingewikkeld. Het 
bestuur kwam tien keer bijeen, waarvan vier via 
beeldbellen. Het bestuur bestond uit Danaë 
Huijser, Emile Kouwenhoven (penningmeester), 
Marijke Mous (tot 12 november), Peter Ris-
seeuw, Esther Schnerr (voorzitter van 1 januari 
tot 12 november en vanaf 22 november) en 
Marleen Smit (vanaf 24 november). De leden-
vergadering van januari herbenoemde Esther 
Schnerr en Marijke Mous, beiden aan het eind 
van hun maximale termijn, tijdelijk. Bij gebrek 
aan vervangers, en omdat ‘aansluitende’ herbe-
noeming als bestuurslid reglementair niet toe-
gestaan was, zijn beiden in november afgetre-
den als bestuurslid. Twee weken later zijn ze in 
een elektronische stemming door de leden her-
kozen. Marijke zag, na vele jaren van trouwe en 
aanstekelijke dienst, af van haar benoeming 
omdat er inmiddels wél een opvolger was. Mar-

leen Smit is in de ledenvergadering van novem-
ber gekozen tot algemeen bestuurslid. Peter 
Risseeuw werd in de ledenvergadering van ja-
nuari voor een tweede termijn als secretaris be-
noemd.  

Op initiatief van D66 Bloemendaal trekken we 
vanaf 2020 bestuurlijk intensiever dan vroeger 
op met onze sociaal-liberale buren. We zoeken 
voordelen in de samenwerking door deskundig-
heid en organisatorisch vermogen te bundelen, 
met behoud van de plaatselijke identiteit.  

2021 en 2022 brengen verkiezingen. Als afdeling 
hebben we ons aangesloten bij de club van D66-
afdelingen in Noord- en Zuidholland die zich 
hard maken voor een beheerst beleid ten aan-
zien van de luchtvaart. Die actiegroep heeft een 
aantal amendementen in het D66-programma 
voor de Tweede Kamerverkiezingen opgenomen 
weten te krijgen.  

Hoewel de coronamaatregelen tot grote onze-
kerheid leiden zijn de voorbereidingen voor de 
lokale campagne voor de Tweede Kamerverkie-
zingen in gang gezet. De ledenvergadering van 
november 2020 bekrachtigde het deelnamebe-
sluit voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 
2022 en stelde de relevante commissies in.  

Ten slotte, niet bestuurlijk maar wel vermel-
denswaard: in september konden we ons lid Se-
bastiaan Nieuwland feliciteren met zijn benoe-
ming tot burgemeester van het pittoreske Uit-
geest. Zolang hij nog in Heemstede woont is hij 
ónze man daar.  

Peter Risseeuw,  
secretaris
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3 Politiek jaarverslag 2020 

2020 was een bewogen jaar. Voor iedereen, ook 
in de raad. Voor ons betekende corona digitaal 
vergaderen. De meerderheid van de raad, en 
ook wij, wilden liever fysiek vergaderen –de 
raadszaal is RIVM-goedgekeurd– maar enkele 
fractie(s/leden) wilden niet meedoen. Tenslotte 
werden we allemaal door de feiten ingehaald. 
Na een vervelende aanloop waarbij discussie en 
debat vrijwel onmogelijk was, groeide de erva-
ring. Het heeft echter niet bijgedragen aan een 
ontspannen sfeer in de raad.  

In onze eigen fractie werd Jan heftig en langdu-
rig geveld door het virus, maar gelukkig herstel-
de hij goed.  

Coalitie – oppositie commotie 

2020 was een politiek jaar met veel commotie. 
Weinig voortgang in de grote dossiers (Afvalin-
zameling, Manpadslaan, Participatie, Verkeers-
circulatie) en onhandig optreden van het college 
(KDV De Villa, Bronsteevijver, Belvedère, Spaar-
ne Ziekenhuis, Havenkwartier) leidden tot veel-
vuldig kritiek van CDA, VVD en van ons. Zelfs 
van de coalitiepartners, maar die sloten dan 
weer snel de gelederen. Zowel VVD en CDA wil-
den er nogal wel eens met gestrekt been in 
gaan. Vaak niet ten onrechte, maar misschien 
een beetje ongenuanceerd en dat leidde dan tot 
veel commotie. Bij kritiek volgde soms een col-
lege bestuursrecht vanwege de burgemeester 
die de wethouders te hulp schoot of een keer 
zelfs een coalitie-raadslid, waarna de hele ver-
gadering geschorst werd en pas na extern juri-
disch advies weer voortgezet kon worden. We 
zijn het jaar geëindigd met twee verworpen en 
één teruggetrokken moties van wantrouwen/ 
treurnis en zonder gezamenlijke (coronaproof) 
afsluiting. 

Wat hebben we als D66 in 2020 bereikt?  

Laat niemand vallen 

• Steun voor vluchteling kinderen. Na herhaal-
delijk aandringen ging het college akkoord 
met steun in de regio, juist op de avond voor 
de fatale brand in Moria …  

• Continue aandacht voor Jeugdzorg en voor 
ouderen in coronatijd. 

Onderwijs 

• Vertegenwoordigers van fractie en bestuur 
hebben in het kader van de D66 Scholenreis 

met de scholen in Heemstede gesproken. Dat 
heeft geleid tot actiepunten en acties op het 
gebied van financiën, duurzaamheid, ver-
keersveiligheid, fysiek klimaat en burger-
schap in het onderwijs. 

• Verduurzaming en verbetering van onze 
scholen. De voormalige Bronstee-MAVO blijft 
bewaard en we gaan het voormalige Lorentz-
lab op het Sein terrein renoveren en voor 
onderwijs gebruiken.  

• N.a.v. onze vragen is de gemeente in gesprek 
gegaan met scholen over loden waterleidin-
gen en goede ventilatie in het kader van co-
rona. 

Democratie in actie 

• Samen met GroenLinks hebben we het parti-
cipatie beleid vlot getrokken waar het college 
zoveel over sprak maar waar we zo weinig 
van terug zagen.  

• Een referendum over afvalinzameling werd 
niet gesteund, maar we zijn wel gevraagd 
met een breder initiatiefvoorstel te komen. 
Wordt vervolgd. 

• Onze motie voor het burgeramendement 
kreeg unanieme steun!  

Duurzaamheid 

• Onze eerdere moties voor een Ja/Ja-sticker 
en hergebruik van festivalglazen krijgen con-
crete uitvoering. 

• Met succes konden wij net voor het zomer-
reces de hele raad achter het verzoek aan 
het college krijgen om breder en verdiepend 
onderzoek te doen naar een nieuw afvalin-
zamelingssysteem. Het eerdere raadsvoorstel 
was onvoldoende onderbouwd. Helaas loopt 
de discussie nog steeds. 

• Onze wensen ten aanzien van de Regionale 
Energie Strategie (gebruik van P-plaatsen, 
grote gebouwen en NS-station en spoorlijn) 
zijn meegenomen in het eerste concept. Be-
woners zullen ook eerder en actiever worden 
betrokken bij energie- en warmtetransitie 
plannen. 

• Een CDA/D66-motie over ‘groene’ besteding 
van de Enecogelden werd teruggenomen: 
het college komt zelf met een voorstel in on-
ze richting. 
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• Onze motie over zinvolle verduurzaming van 
het gemeentelijk vastgoed werd unaniem 
aangenomen. 

Mobiliteit en verkeer 

• Het door ons geïnitieerd en raadsbreed ge-
dragen amendement m.b.t. de Bereikbaar-
heidsvisie Zuid-Kennemerland (met o.a. be-
houd van het Intercitystation Heemstede-
Aerdenhout en tien andere bereikbaarheids- 
en mobiliteitsspeerpunten) is in de MRA en 
de regio geland. 

• De D66/VVD-motie voor 30 km/uur in heel 
Heemstede werd unaniem aangenomen. Niet 
het huidige verkeersplan met geleidelijke in-
voering zoals op de Van Merlenlaan, maar 
gewoon overal (met uitzondering van de 
doorgaande Noord-Zuid wegen). 

• Ook de GL/D66-motie voor een onderzoek 
naar een milieuzone in Heemstede werd 
aangenomen. 

 

Ruimtelijke inrichting 

• We blijven druk zetten op het Manpadslaan-
gebied (en niet alleen een gemeente die ach-
ter de projectontwikkelaars en hun plannen 
aanloopt) en ook zorgen dat er iets gebeurt 
m.b.t. de Belvedère voordat de schenker 
overleden is. 

• De Slottuinen zijn opgeleverd: de afsluiting 
van een mooi initiatief van onze oud-
wethouder Sebastiaan Nieuwland. 

Bestuur en financiën 

• Samen met GroenLinks raadsbreed gedragen 
criteria opgesteld om de ambtelijke samen-
werking met o.a. Bloemendaal te toetsen: 
het college loopt door terwijl iedereen vreest 
voor een fusie. 

• Helaas bleef dit jaar de Kadernota onbespro-
ken i.v.m. de onzekerheden door corona en 
de implicaties van het virus voor de toe-
komst. We blijven streven dit in het voorjaar 
wel te kunnen doen. 

Na een bewogen 2020 gaan we vol goede moed 
en energie aan de slag in het nieuwe jaar. Het 
nieuwe afvalinzamelingssysteem staat als eerste 
grote punt op de agenda.  

We nodigen iedereen uit kennis te maken met 
onze fractie (Jan Duinker, Carmen van der Hoff, 

Antoine Rocourt) en aan te schuiven bij ons 
twee wekelijks overleg. Alle inbreng is welkom!  

Dit is ook het moment om Dylan Geels te be-
danken voor zijn steun als fractie-assistent en 
hem succes te wensen met zijn studie in 
Utrecht. De fractie roept leden op die mogelijk 
geïnteresseerd zijn om deze rol van Dylan over 
te nemen, zich te melden bij het bestuur of on-
dergetekende. 

Namens de raadsfractie, 

Antoine Rocourt,  
fractievoorzitter 


