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Heemstede

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur (alléén voor
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf
een afspraak maken.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur
(vrijdagmiddag gesloten).

Sociale zaken:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Themabijeenkomst over 
social media en gamen

In deze uitgave:
- Vergoeding chronisch zieken 
 en gehandicapten
- Omgevingsvergunningen

Raad bespreekt begroting gemeente op 
5 en 6 november
Gemeentelijk ‘huishoudboekje’ verderop in deze krant

Op donderdagavond 5 en vrijdagmiddag 6 
november behandelt de gemeenteraad de 
gemeentelijke begroting voor 2016. U bent van 
harte welkom om de vergadering (in de Burgerzaal 
van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1) als 
toehoorder bij te wonen. 
De begroting geeft aan wat er aan geld binnenkomt 

en waaraan het wordt uitgegeven. Op 
www.heemstede.nl/begroting2016 vindt u 
de begroting in een digitale opzet met bondige 
teksten waar op een gebruiksvriendelijke wijze 
doorheen ‘geklikt’ kan worden. Daarnaast vindt u 
verderop in deze Heemsteder een handig 
overzicht van de begroting op hoofdlijnen.
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Begroting in vogelvlucht

HEEMSTEDE 2016

Jaarlijks in november stelt de gemeenteraad de nieuwe begroting vast, het �nanciële huishoudboekje van de gemeente. In deze ‘begroting in 
vogelvlucht’ vindt u de hoofdlijnen: wat komt er aan geld binnen en waaraan geven we het uit? Ook hebben we kerncijfers over Heemstede op een 
rijtje gezet. Daarnaast lichten we kort een aantal plannen voor 2016 toe.  De complete begroting vindt u op: www.heemstede.nl/begroting2016.

Riolering
€  2.593.000
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Kinderopvang
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€ 240.000  

€ 15

€ 18

€ 21

€ 14

€ 9

Overigen
€ 670.000  € 25

Totale uitgaven
(incl. gemeentelijke overhead)

38%

10%

52%

Hoe wil de gemeente het geld 
in 2016 gaan besteden?

€ 48.820.000  
De uitgaven zijn als totaal 
bedrag en per inwoner 
inzichtelijk.
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Wat zijn de inkomsten van de 
gemeente en waar komen ze 
vandaan?

€ 241,-€ 397,-

Afvalsto�enhe�ngOnroerendzaakbelasting

De totale woonlasten voor een gemiddelde woningwaarde 
blijven gelijk (2015: € 841, 2016: € 841).

€ 203,-

Rioolhe�ng

Totale inkomsten

€ 48.820.000 

€ 27.267.000 
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Algemene uitkering vanuit het Rijk

€ 13.792.000 
Inkomsten vanuit he�ngen

28%

OZB
€ 5.957.000  

Parkeerbelasting
€  725.000  

Rioolhe�ng
€  2.593.000  

Afvalsto�en-
he�ngen
€  2.608.000  

Begrafenisrechten
€ 530.000 
Omgevings-
vergunning
€ 430.000  

Precariobelasting
€  204.000

Overige leges
€  292.000

Reisdocumenten
€  331.000  

Hondenbelasting
€ 122.000  

16%  € 7.761.000
Overige inkomsten

Speci�ek uitkering
bijstandverlening
€ 3.190.000  

Huren en pachten
€  1.353.000
Dividenden
€ 1.185.000  

WMO eigen bijdragen
€  968.000  

Overige inkomsten
€  1.065.000 

In 2016 worden, in samenwerking met andere partijen, initiatieven 
genomen om de kinderboerderij onder de aandacht te brengen 
van oudere kinderen (bovenbouw). 

Kinderboerderij ’t Molentje

Gezien de vele ideeën is de inrichting van de haven bij de inwoners 
belegd. In 2016 zal blijken of dit tot een ontwerp leidt. Ook wordt het 
project ‘Havendreef’ verder ontwikkeld.

Havendreef en ontwikkeling haven

Onderzoek vindt verder plaats naar de vervanging van de drie 
verkeersregelinstallaties op de Heemsteedse Dreef om zo 
doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren.

Verkeersregelinstallaties Heemsteedse Dreef

Mantelzorgers zijn belangrijk en de gemeente wil deze 
bijstaan waar mogelijk. Dit o.a. door versterken van de
algemene voorzieningen voor de mantelzorgers.

Mantelzorgers ondersteunen

Heemstede moet tot 1 januari 2017 88 asielzoekers met een 
verblijfsvergunning huisvesten. Het budget voor bijzondere 
bijstand wordt daarom verhoogd naar €290.000 en mogelijk 
worden tijdelijke woningen gerealiseerd.

Huisvesten statushouders

In 2016 zijn er extra controles op fout parkeren en verkeersover-
tredingen. Dit gebeurt ook om de doorgang voor hulpdiensten op 
de wegen te verbeteren.

Verkeershandhaving

In het Centrum voor Jeugd en gezin zijn verschillende organisaties 
actief. In 2016 wordt onderzocht of en hoe de deskundigheid en 
werkwijze kunnen worden verbeterd.

Centrum voor Jeugd en GezinIn 2016 wordt een plan uitgewerkt om de bibliotheek 
verder om te vormen tot ontmoetingscentrum met tevens 
huisvesting van andere instellingen.

Bibliotheek als ontmoetingscentrum

In 2016 gaat Heemstede experimenteren met diensten via  
whatsapp en chat, digitaal aanbieden van diensten en onderzoek 
naar thuisbezorgen reisdocumenten.

Chatten of whatsappen met de gemeente?

Het plein wordt aantrekkelijker gemaakt door het zo in te richten 
dat kleine evenementen (bv. markt) kunnen plaatsvinden.

Opknappen Wilhelminaplein

Riolering wordt in deze wijk vervangen, de straten krijgen een 
opknapbeurt en twee burgerinitiatieven (speelplaats, herin-
richting groenstrook) worden uitgevoerd.

Opknapbeurt Dr. N.G. Piersonstraat e.o.

Per 2016 verzorgt Meerlanden de textielinzameling. 
De opbrengsten komen ten goede aan de afvalsto�enhe�ng. 
Hoe meer textiel, hoe minder afvalsto�enhe�ng.

Textielinzameling door Meerlanden  

©Reblik

2016 HIGHLIGHTS

Voor 2016 is een totaal budget begroot 
van bijna 49 miljoen euro. In dat budget 
zitten alle uitgaven, van sociale uitkerin-
gen tot wegonderhoud, van groenbeheer 
tot riolering. Hierna een greep uit de 
activiteiten in 2016. Een overzicht van alle 
activiteiten vindt u in de complete begro-
ting op www.heemstede.nl/begroting2016.

Natuurwerkdag 7 november: 
helpt u mee in het groen?

Op zaterdag 7 november 2014 vindt weer de landelijke 
Natuurwerkdag plaats. Op meer dan 400 locaties in Nederland 
kunt u als vrijwilliger bomen zagen, houtwallen afzetten en wilgen 
knotten om het landschap te onderhouden. In Heemstede kunt u 
in Wandelbos Groenendaal en in Park Meermond aan de slag!

Meedoen?
Aanmelden voor deelname op één van beide locaties kan online via 
www.natuurwerkdag.nl. Kies bij ‘Uitgebreid zoeken’ het trefwoord 
Heemstede en maak uw keuze. 

Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de 
maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne 
Heeremans. De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 30 oktober 2015 
van 10.00 tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de publieksbalie). 
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen met 
de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Vrijdag 30 oktober
Binnenlopen bij de burgemeester



Op 21 oktober 2015 heeft het college van 
burgemeester en wethouders besloten een 
standplaatsvergunning te verlenen aan mevrouw 
F. Cannegieter voor de verkoop van gegrilde 
scharrelkip en bijgerechten. De vergunning is 
verleend op grond van artikel 5:18 van de Algemene 

Plaatselijke Verordening en wordt ingenomen op de 
donderdagen in de Jan van Goyenstraat ter hoogte 
van huisnummer 4. 
Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken, tel. 023-
5485607.

Standplaatsvergunning

Vergoeding kosten chronisch zieken en 
gehandicapten 2015
De gemeente Heemstede verstrekt voor 2015 een 
vergoeding in de kosten aan chronisch zieken en 
gehandicapten. Voorwaarden zijn dat uw inkomen 
niet hoger is dan 130% van het sociaal minimum, u 
zelfstandig woont en in 2015 langdurig (6 maanden 
of langer) hogere kosten heeft moeten maken als 
gevolg van uw ziekte of handicap. Deze regeling 
vormt een versoberde compensatie voor twee 
landelijke regelingen die zijn afgeschaft door het 
Rijk (de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en 
gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie van het 
verplicht Eigen Risico (CER)).

Voorwaarden
De regeling van de gemeente is beperkter dan de 
twee vervallen regelingen (Wtcg en CER). 
De voorwaarden zijn aangescherpt. De vergoeding 
bedraag € 315. Om in aanmerking te komen moet u 
voldoen aan onderstaande voorwaarden:

- U heeft in 2015 minimaal één van de volgende 
voorzieningen en/of verstrekkingen gekregen:

- U ontvangt langdurige thuiszorg (persoonlijke 
verzorging en/of verpleging).

- U maakt gebruik van een toegekende 
maatwerkvoorziening op grond van de Wmo.

- U hebt een afgegeven indicatie op grond van de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) 
of Wet Langdurige Zorg (Wlz).

- U ontvangt een arbeidsongeschiktheids-

 verzekering naar een percentage van 80-100%.
- Uw inkomen was in september 2015 niet hoger 

dan 130% van de bijstandsnorm die voor u geldt. 
Kijk op www.iasz.nl (onder Werk en Inkomen > 
Nieuws) welk maximum inkomen voor u geldt. 

- Uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) 
en dat van uw eventuele partner en 
minderjarige kinderen is niet hoger dan € 5.895 
(alleenstaande) of € 11.790 (alleenstaande ouder 
of gehuwde/samenwonende)

- U heeft als gevolg van een chronische ziekte 
of handicap in 2015 aantoonbaar meerkosten 
kosten gemaakt (minimaal € 375,-, bijvoorbeeld 
bestaande uit het eigen risico van de 
zorgverzekering).

Aanvragen
Denkt u in aanmerking te komen voor een 
vergoeding in 2015? Download dan het 
aanvraagformulier van de website van de 
Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ): 
www.iasz.nl. (onder Werk en inkomen > Nieuws). 
Op het formulier staat welke bewijzen u moet 
meesturen. Zorg dat uw aanvraag uiterlijk 31 
december 2015 binnen is bij de IASZ. 
Ook kunt u contact opnemen met het Loket 
Heemstede. Zij kunnen u een aanvraagformulier 
toesturen. Het Loket Heemstede is telefonisch 
bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur 
tot 13.00 uur, onder nummer 023 – 5 48 30 40.

Toename aantal auto-inbraken
Dieven gebruiken bluetooth-tracker
De politie waarschuwt voor dieven die met een 
bluetooth-tracker naar waardevolle spullen in auto’s 
zoeken. Inbrekers gebruiken Bluetooth-trackers 
om naar laptops en tablets in auto’s te speuren. De 
tracker vangt bluetooth-signalen van apparaten 
op. Gebruikers laten bluetooth vaak ingeschakeld 
vanwege accessoires, zoals het gebruik van de 
telefoon via de radio, die via deze verbinding 
werken.

De politie merkt een stijging van autodiefstallen 
waarbij waardevolle spullen worden buitgemaakt. 
De dieven maken hoogstwaarschijnlijk gebruik 
van een bluetoothtracker waarmee zij waardevolle 
spullen - volgens de politie voornamelijk laptops, 
iPads en iPods - opsporen die in personenauto’s 
zijn achtergelaten. Met deze manier van zoeken 
vinden inbrekers zelfs de apparaten die verstopt 
zijn in de kofferbak. De politie adviseert dan ook om 
waardevolle spullen niet in de auto achter te laten.

Themabijeenkomst 
19 november
Social media 
en gamen bij 
jongeren
Op donderdag 19 november organiseren 
de Centra voor Jeugd en Gezin 
(CJG) Heemstede, Haarlemmerliede 
Spaarnwoude en Bloemendaal in 
samenwerking met de Brijder Jeugd 
Preventie een thema-avond over gamen 
en social media. 

De avond is bedoeld voor ouders met 
kinderen in de leeftijd van 11 tot 16 jaar die 
meer willen weten over het omgaan met 
gamen en social media in de opvoeding. 
Maar ook hoe u als ouder gamen en 
internetgebruik bespreekbaar maakt en hoe u 
grenzen stelt. 

Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op 
vragen als:
- Hoe ga je als ouder om met het online 

gedrag van je kind? 
- Wat doet je kind op internet? Welke games 

worden gespeeld?
- Zijn deze games verslavend? Wat kunnen 

kinderen leren van gamen?
- Hoe kun je als ouder op een effectieve 

manier in gesprek blijven met je kind en 
grenzen stellen?

- Wat doe je als ouder als je kind gepest 
wordt op internet?

Meer weten?
De themabijeenkomst start om 20.00 uur 
(zaal open vanaf 19.30 uur) bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96 in Heemstede. Er zijn 
voor u geen kosten verbonden aan deze 
bijeenkomst. 
Wilt u meer informatie en/of aanmelden, kijk 
op www.cjgheemstede.nl of neem contact 
op met Floor van Blitterswijk via e-mail: 
fvanblitterswijk@heemstede.nl of bel naar 
(023) 5485668.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Melchior Treublaan 2, het kappen van 2 bomen, 

wabonummer 29149, ontvangen 12 oktober 2015
- Laan van Insulinde 38, het bouwen van een erker, 

wabonummer 29156, ontvangen 12 oktober 2015
- Julianalaan 7, het wijzigen van de voorgevel t.b.v. 

het vergroten van de badkamer, wabonummer 
29213

- Wasserij Annalaan 29, het aanbrengen van een 
trapgat, wabonummer 29231, ontvangen 15 
oktober 2015

- M. Vaumontlaan 7, het wijzigen van de zijgevel, 
wabonummer 29244, ontvangen 15 oktober 2015

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Hendrik de Keyserlaan 1A, het plaatsen van een 

erfafscheiding, wabonummer 28009, verzonden 
23 oktober 2015

- Binnenweg 155A, het vergroten van het dakterras, 
wabonummer 28422, verzonden 23 oktober 2015

- Herenweg 63, het plaatsen van zonnepanelen, 
wabonummer 28117, verzonden 23 oktober 2015

- Wasserij Annalaan 217, het plaatsen van een 
scootmobielberging, wabonummer 28890, 
verzonden 23 oktober 2015

- Alberdingk Thijmlaan 57, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
28098, verzonden 23 oktober 2015

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Nieuwe 
regelgeving
Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers 
Register Heemstede
Op 15 oktober 2015 heeft de burgemeester het 
Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register 
Heemstede vastgesteld. Dit Aanwijzingsbesluit is 
vanaf 20 oktober 2015 van kracht. 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na 
de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt bij 
de burgemeester een bezwaarschrift indienen 
ingevolge het bepaalde in de artikelen 8:1, juncto 
7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Een 
bezwaarschrift dient te worden ondertekend en in 
ieder geval de volgende onderdelen te bevatten:
-  naam en adres indiener;
-  de dagtekening;
-  een omschrijving van het besluit waartegen 
 het bezwaar zich richt;
-  de gronden waarop het bezwaar rust.

Maatregelenverordening Participatiewet, 
IOAW, IOAZ Heemstede 2015 (II)
Op 24 september 2015 heeft de raad de 
Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW, 
IOAZ Heemstede 2015 (II) vastgesteld. Hiermee 
komt de Maatregelenverordening Participatiewet, 
IOAW, IOAZ Heemstede 2015 te vervallen.

Re-integratieverordening Participatiewet, 
IOAW, IOAZ Heemstede 2015 (II)
Op 24 september 2015 heeft de raad de Re-
integratieverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ 
Heemstede 2015 (II) vastgesteld. Hiermee komt de 
Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW, 
IOAZ Heemstede 2015 te vervallen.

Lees de volledige bekendmakingen in het digitale 
Gemeenteblad via zoek.officielebekendmakingen.nl.

Vergaderingen
Gemeenteraad 
De gemeenteraad van Heemstede houdt 
een openbare vergadering op donderdag 
5 november 2015 om 20.00 uur en voortgezet 
op vrijdag 6 november te 13.00 uur in de 
Burgerzaal van het Raadhuis. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 5 en 6 november 2015
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Programmabegroting 2016 en de 

meerjarenbegroting 2017-2019
- Eerste begrotingswijziging 2016
Overige punten
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 5 november 2015
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage 
in de ontvangsthal van het Raadhuis. Meer weten? 

Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Commissie voor bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 5 november 2015 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.
20.00 uur bezwaar tegen een uitspraak van de 
  urgentiecommissie (niet openbaar)
20.30 uur bezwaar tegen de afwijzing van een 
  gehandicaptenparkeerplaats 
  (niet openbaar)
21.00 uur bezwaar tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor het 
  verbouwen en uitbreiden van het pand 
  Herenweg 101A naar 24 appartementen 
  (openbaar) 

Dit betreft een voorlopige agenda. De definitieve 
agenda zal op dinsdag voorafgaand aan de datum 
van de hoorzitting via de website www.heemstede.
nl (vergaderstukken & besluiten) beschikbaar 
zijn. Neem voor meer informatie contact op 
met de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer 023-5485607.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de 
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via 
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Zienswijzen (uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen voor afwijken van het bestemmingsplan. Dit kan tot en 
met 4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, wordt dit apart 
gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen. Dit kan tot en met 6 weken na publicatie.

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na verzending van het besluit aan de aanvrager in bezwaar bij het 
college van burgemeester en wethouders. De termijn start op de 
dag na verzending. Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd in beroep bij 
de rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem. Zie verder kader 
‘Beroep’.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door 
de gemeente genomen besluit door binnen 6 weken na de 
verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan 
het college van burgemeester en wethouders, postbus 352, 
2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing 
naar het besluit en reden van bezwaar. Het indienen van bezwaar 
schorst de werking van een vergunning niet. Als sprake is van 
een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening worden 
aangevraagd. Verzoek om voorlopige voorziening richten aan: 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. 

Een voorlopige voorziening indienen kan ook met DigiD via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum 
van dit besluit (zie voor de omgevingsvergunning het kader 
‘Uitgebreide procedure omgevingsvergunning’) beroep 
aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer deze in een 
voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer deze niet 
verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. 
Richt uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag waarop 
het besluit ter inzage is gelegd aan: rechtbank Noord-Holland 
locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te 
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en voorzien 
van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. U kunt 
met DigiD ook beroep instellen bij genoemde rechtbank via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij het beroepsschrift 
moet zo mogelijk ook een afschrift van het besluit waarop het 
geschil betrekking heeft worden overlegd. Het indienen van een 
beroepschrift schorst de werking van een vergunning niet. Als 
sprake is van een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening 
worden aangevraagd. Zie verder kader ‘Bezwaar’.
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Begroting in vogelvlucht

HEEMSTEDE 2016

Jaarlijks in november stelt de gemeenteraad de nieuwe begroting vast, het �nanciële huishoudboekje van de gemeente. In deze ‘begroting in 
vogelvlucht’ vindt u de hoofdlijnen: wat komt er aan geld binnen en waaraan geven we het uit? Ook hebben we kerncijfers over Heemstede op een 
rijtje gezet. Daarnaast lichten we kort een aantal plannen voor 2016 toe.  De complete begroting vindt u op: www.heemstede.nl/begroting2016

Wat zijn de inkomsten van de 
gemeente en waar komen ze 
vandaan?

€ 241,-€ 397,-

Afvalsto�enhe�ngOnroerendzaakbelasting

De totale woonlasten voor een gemiddelde woningwaarde 
blijven gelijk (2015: € 841, 2016: € 841).

€ 203,-

Rioolhe�ng

Totale inkomsten

€ 48.820.000 

€ 27.267.000 

56%

Algemene uitkering vanuit het Rijk

€ 13.792.000 
Inkomsten vanuit he�ngen

28%

OZB
€ 5.957.000  

Parkeerbelasting
€  725.000  

Rioolhe�ng
€  2.593.000  

Afvalsto�en-
he�ngen
€  2.608.000  

Begrafenisrechten
€ 530.000 
Omgevings-
vergunning
€ 430.000  

Precariobelasting
€  204.000

Overige leges
€  292.000

Reisdocumenten
€  331.000  

Hondenbelasting
€ 122.000  

16%  € 7.761.000
Overige inkomsten

Speci�ek uitkering
bijstandverlening
€ 3.190.000  

Huren en pachten
€  1.353.000
Dividenden
€ 1.185.000  

WMO eigen bijdragen
€  968.000  

Overige inkomsten
€  1.065.000 

Riolering
€  2.593.000

Afval 
€  2.608.000

Wegen
€  3.740.000  

Groenvoorziening
€ 2.302.000

Verkeer (weg/water)
€  1.550.000

Ruimtelijke ordening en
volkshuisvesting
€  1.845.000

Veiligheid
€ 1.866.000   

Schoolgebouwen
€ 1.370.000  
Begraafplaats
€  577.000 

€ 96

€ 97

€ 139

€ 86

€ 58

€ 69

€ 69

€ 51

€ 21

€  2.179.000

Dienstverlening aan
inwoners en bedrijven

Bestuur
€  2.881.000  

€ 81

€ 107

UITGAVEN

WONEN
€ 18.451.000 

BESTUUR &
DIENSTVERLENING

€ 5.060.000

SAMENLEVEN
 € 25.309.000

Heem
stede

2016

Voor 2016 is een totaal budget begroot 
van bijna 49 miljoen euro. In dat budget 
zitten alle uitgaven, van sociale uitkerin-
gen tot wegonderhoud, van groenbeheer 
tot riolering. Hierna een greep uit de 
activiteiten in 2016. Een overzicht van alle 
activiteiten vindt u in de complete begro-
ting op www.heemstede.nl/begroting2016.

Jeugdwet
€  3.273.000

Bijstandsuitkering en
begeleiding naar werk
€  6.140.000

WMO
€  8.072.000  

Sport
€ 1.224.000

Bijzondere bijstand en
minimabeleid
€  943.000

Bibliotheek
€  954.000

Casca
€ 1.030.000   

Gezondheidszorg
€ 926.000  

€ 122

€ 228

€ 300

€ 45

€ 35

€ 35

€ 38

€ 34

Kinderopvang
€  399.000

Cultuur & recreatie
€  489.000

Onderwijs
€  577.000 

Maatsch. begeleiding
€ 372.000  
Ouderenwerk
€ 240.000  

€ 15

€ 18

€ 21

€ 14

€ 9

Overigen
€ 670.000  € 25

Totale uitgaven
(incl. gemeentelijke overhead)

38%

10%

52%

Hoe wil de gemeente het geld 
in 2016 gaan besteden?

€ 48.820.000  
De uitgaven zijn als totaal 
bedrag en per inwoner 
inzichtelijk.

€ 941

€ 686

€ 188

per inwoner

per inwoner

per inwoner

©Reblik

HIGHLIGHTS
Huisvesten 
statushouders

Bibliotheek als 
ontmoetingscentrum

Chatten of whatsappen
met de gemeente?

Opknappen 
Wilhelminaplein

Centrum voor
Jeugd en Gezin

Verkeersregelinstallaties
Heemsteedse Dreef

Mantelzorgers
ondersteunen

Opknapbeurt Dr. N.G.
Piersonstraat e.o.

Havendreef en 
ontwikkeling haven

Kinderboerderij 
’t Molentje

Verkeershandhaving

Textielinzameling
door Meerlanden  
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