Schema amendementen en moties Begroting 2017
Begrotingsraad 3 en 4 november 2016
nr

Amendementen

Indiener(s)

Reactie College

Besluit:
- in programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat een startbudget beschikbaar te stellen
van 100.000 euro voor te maken kosten in 2017;
- te financieren uit de Algemene Reserve

PvdA, GL, HBB

A02

Het College
steunt de motie

GL, HBB, PvdA

Het College voelt
zich gesteund
door de motie,
maar wil
wachten op de
invulling van de
uitvoeringsprogramma’s.

Bijdrage aan Vogelhospitaal

A03

Besluit de programmabegroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2020 als volgt te
wijzigen:
- Met ingang van 2017 een structureel budget beschikbaar te stellen van jaarlijks € 3300
als bijdrage aan het Vogelhospitaal;
- Dit te dekken uit het begrotingsoverschot;
- Deze wijziging op te nemen in de meerjarenbegroting begroting 2017-2020.
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Tegen:
D66, VVD, CDA

VERWORPEN

VOOR 9
TEGEN 11

Daadkrachtig aan de slag met de nota duurzaamheid 2016-2020
Besluit de programmabegroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2020 als volgt te
wijzigen:
- Voor de uitvoering van de nota duurzaamheid 2016-2020 een bedrag van € 50.000
beschikbaar te stellen in 2017 t.b.v. de planvorming en de uitvoering van het
uitvoeringsprogramma 2017-2018,
- Voor de periode 2018-2020 jaarlijks een bedrag van € 100.000 beschikbaar te stellen
voor de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s van de nota duurzaamheid 2016-2020;
- Het krediet van in totaal € 350.000 ten laste te brengen van de algemene reserve.

Verworpen/
Aangenomen

Voor:
HBB, PvdA, GL

Startbudget ontwikkeling Haven

A01

Besluit Raad

Voor:
HBB, PvdA, GL
Tegen:
D66, CDA, VVD

VERWORPEN

VOOR 9
TEGEN 11

INGETROKKEN

GL, HBB, PvdA

Het College
wacht het
subsidieverzoek
af. Het subsidieverzoek wordt
beoordeeld
volgens
subsidienota.

1

Financiering plan van aanpak Manpadslaangebied

A04

nr

M01

Verzoekt het college:
De reservering van € 50.000 voor nieuw beleid Manpadslaangebied vooralsnog te
schrappen uit de Begroting 2017 en uit punt 3 van het bijbehorende besluit van de Raad

HBB, VVD, CDA

Moties

Indiener(s)

Succesvolle participatie

Leden van de
Raadswerkgroep
Participatie:

Verzoekt:
gedurende het traject van herijking van het participatiebeleid, participatietrajecten vóór
de start ook voor te leggen aan de raadswerkgroep voor advies aan de betrokken
raadscommissie(s)
tussentijdse veranderingen van zo’n traject voor zienswijze aan de betrokken
raadscommissie(s) voor te leggen (B-stuk)

Mw. A.P. van der Have
Dhr. H.J.M. van Zon
Dhr. E.J.M. van
Vlijmen
Dhr. J.H. Maas
Dhr. E. de Zeeuw

De discussie over
de inhoud komt
in nov. in de
commissie Rui.
Vervolgens komt
er een A-stuk
naar de raad
voor de
financiering.

Voor:
CDA, VVD, HBB

Reactie College

Besluit Raad

Verworpen/
Aangenomen

Voor:

AANGENOMEN

AANGENOMEN

Tegen:
D66, PvdA, GL
VOOR 12
TEGEN 8

Dhr. Heeremans,
Mw. Waterlander
Dhr. v. Vlijmen Dhr.
Heerkens- Thijssen,
Mw. v.d. Have, Mw.
Goedkoop, Dhr.
Brinck, Mw.
Jagtenberg, Dhr.
Kleijer, Dhr. v. Zon,
Dhr. Klaasen, Mw. de
Greef, Dhr. Maas,
Mw. v.d. Heijden met
stemverklaring, Dhr.
De Zeeuw

Tegen:
Mw. Brouwer met
stemverklaring, Dhr.
Radix, Mw. Stam met
stemverklaring, Dhr.
Leenders met
stemverklaring, Mw.
Schul met
stemverklaring,

VOOR: 15
TEGEN: 5
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Voor:
CDA, VVD, D66

Onderzoek afschaffen welstandsbeleid
Verzoekt;
•
Het college te onderzoeken welke concrete stappen nodig zijn om te komen tot
afschaffing van het welstandsbeleid;
•
Op welke termijn dit kan worden gerealiseerd.

M02

CDA, D66, VVD

Het College
steunt het
onderzoek.

Tegen:
HBB, PvdA, GL

AANGENOMEN

VOOR: 11
TEGEN: 9

Transparante financiering burgerinitiatieven

M03.1

Verzoekt het college:
Eenvoudige en eenduidige spelregels op te stellen voor het aanvragen van
ondersteuning bij een burgerinitiatief
Dit ter goedkeuring voor te leggen aan de raad.
De spelregels te publiceren op de website.

PvdA, GL, HBB,
CDA, D66, VVD

Positief
ontvangen

M04

AANGENOMEN

unaniem

Voor:

Meerjarige financiering fietsenstalling station
Verzoekt het college
– de financiering ad. 16.000 euro meerjarig te continueren, tenzij blijkt uit de evaluatie
dat de proef alsnog als mislukt beschouwd mag worden;
– onderzoek te doen naar uitbreiding van de fietsenstalling in de context van de
stallingsproblematiek rondom het station.

UNANIEM

Positief
ontvangen

PvdA, GL, VVD,
HBB

– in overleg te treden met gemeente Bloemendaal over continuering van de financiering
van de fietsenstalling;

De wethouder
neemt contact
op met
gemeente
Bloemendaal

– en dit mee te nemen in de begroting van 2018

HBB, D66, VVD
met
stemverklaring,
PvdA, GL

Tegen:

AANGENOMEN

CDA met
stemverklaring

VOOR: 17
TEGEN: 3

Incidentele middelen voor personele capaciteit

M05

Verzoekt het college:
- De doorwerking van Euro 150.000,-- vanaf 2018 in de meerjarenbegroting te
schrappen;
- In 2017 aan de hand van de resultaten van de strategische personeelsplanning met
een voorstel te komen.
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PvdA, GL, VVD,
HBB, CDA

Positief
ontvangen

UNANIEM

AANGENOMEN

3

Smart Mobiliteit

M06

Verzoekt het College,
Onderzoek in te stellen naar de belangrijkste verkeersknelpunten in Heemstede qua
doorstroming cq ‘sluipverkeer’ voorzien van:
o actuele doorstroomgegevens
o geregistreerde ongevallen en
o luchtkwaliteit gegevens
o het moduleren van regionale veranderingen
Om vooral te komen met innovatieve oplossingen voor alle verkeer, zoals bijvoorbeeld
Ovatondes om de doorstroming te verbeteren.
Ervoor zorg te dragen dat de regiogemeenten (waaronder Haarlem en
Haarlemmermeer) en de provincie Noord-Holland actief meewerken aan de ontlasting
van de belangrijkste – in de toekomst steeds verder vollopende – verkeersaders in
Heemstede.

VVD, D66, CDA,
PvdA, GL, HBB

Het College
steunt de motie

Verzoekt het College:
Te onderzoeken hoe tot herdefiniëring van de randvoorwaarden met betrekking tot
speelruimte overgegaan kan worden zodat in toekomstige bouwprojecten voldoende
speelruimte wordt gegarandeerd

AANGENOMEN

Voor: CDA, VVD,
HBB met
stemverklaring,
D66, PvdA met
stemverklaring,
GL

AANGENOMEN

unaniem

Geen kind van de ‘ruimte’ rekening

M07

UNANIEM

VVD, CDA, D66,
PvdA, GL

Het College
steunt de motie

UNANIEM

Consistente begrotingsopzet

M08

Verzoekt het College:
• de uniforme begrotingsindeling versneld en volledig in te voeren bij gelegenheid van de
begroting 2018.
• daarbij éénmalig de relatie aan te geven tussen de informatie oude stijl en nieuwe stijl.

CDA, VVD, D66,
GL, PvdA, HBB

Het College voert
de motie graag
uit

UNANIEM

Het College
steunt de motie

UNANIEM

AANGENOMEN

unaniem

Het beste idee voor Heemstede

M09

Verzoekt het college:
Te onderzoeken hoe een jaarlijkse innovatieprijs voor “het beste idee voor Heemstede” een
nuttige maatschappelijke bijdrage kan leveren, en hierover de Raad een voorstel voor te
leggen.
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D66, VVD, HBB,
CDA

AANGENOMEN
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Voor:
HBB, D66, CDA,
VVD,

BABS voor één dag

M10

Verzoekt het College:
• Te onderzoeken op welke manier het mogelijk is om de benoeming van een BABS voor
één dag mogelijk te maken in Heemstede;
• Daarbij ervan uit te gaan dat de kosten van de benoeming van een BABS voor een dag
gedekt zouden moeten worden door de leges hiervoor;

D66, VVD, HBB

Roept het college op met een strategie èn een plan van aanpak te komen om de kansen
die voortkomen uit Big Data analyses beter te gaan benutten, en hierover aan de Raad te
rapporteren

Tegen:
PvdA, GL
VOOR 16
TEGEN 4

Positief
ontvangen

Aan de slag met Big Data

M11

Het College
steunt motie

AANGENOMEN

D66

Het College
beveelt de raad
de motie aan.

Voor:
D66, VVD met
stemverklaring,
PvdA, GL

AANGENOMEN

Tegen:
HBB, CDA
VOOR 12
TEGEN 8

Evenementen- of feestweek

M12

Verzoekt het college:
In overleg te treden met diverse stakeholders en organisatoren van de diverse
evenementen om te onderzoeken of en hoe een evenementenweek in Heemstede
gerealiseerd kan worden, waarbij de gemeente een faciliterende rol inneemt.
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HBB, D66, VVD,
CDA, PvdA, GL

AANGENOMEN
Positief
ontvangen.

UNANIEM

unaniem

5

