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Heemstede

Conceptbegroting 2021

Behoudend en sluitend, vol
vertrouwen, in onzekere tijden

Volg ons ook via
Facebook, Twitter
en Instagram
Gemeentehuis
is alleen op
afspraak open.
Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

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

Wat het komend jaar zal brengen, is
net als voor de rest van de wereld ook
voor Heemstede onzeker. De begroting
2021 staat in het teken van de effecten
van de coronacrisis. Er is gekozen
voor behoudend financieel beleid. De
begroting is structureel financieel sluitend
en ingezet beleid wordt gehandhaafd.
Ondanks dat er in Heemstede een pas
op de plaats moet worden gemaakt,
kunnen nog steeds mooie, nieuwe
ontwikkelingen gemeld worden als het
gaat om de belangrijkste speerpunten
van de gemeente Heemstede. Waarbij het
uitgangspunt blijft de versterking van een
democratisch, duurzaam, sociaal en veilig
Heemstede.

Kaderbrief

In juni is met de Kaderbrief 2021-2024 een
meerjarig inhoudelijk en financieel perspectief
op de maatschappelijke en bestuurlijke
opgaven voor Heemstede gepresenteerd.
Daarin staan de hoofdlijnen voor de koers voor
de komende jaren en wat de kosten hiervoor
zijn. De conceptbegroting 2021 is hiervan de
uitwerking; deze is behoudend en sluitend en
biedt tegelijkertijd ruimte om ingezet beleid te
handhaven.

Heemstede

Heemstede voert samen met de gemeenten
Haarlem, Zandvoort en Bloemendaal een
impactonderzoek uit. Met dit impactonderzoek
willen we de gevolgen van de coronacrisis voor
onze inwoners, ondernemers en instellingen in
beeld krijgen. De uitkomsten van het onderzoek
worden meegenomen bij de uitwerking van
de mogelijke scenario’s voor het toekomstig
beleid. Zo kunnen we benodigde keuzes
maken. Uitgangspunt blijft versterking van
een democratisch, duurzaam, sociaal en veilig
Heemstede.

kijk op heemstede.nl/idee

Besluitvorming

Het college van B&W heeft de
conceptbegroting voor 2021 vastgesteld en
legt deze voor aan de gemeenteraad. Op 5
november zijn de algemene beschouwingen en
geeft het college een reactie op de vragen van
de gemeenteraad. Op 6 november vindt het
debat plaats en na moties en amendementen
neemt de raad een besluit over de
conceptbegroting. Voorafgaand hieraan wordt
deze besproken in de raadscommissie Middelen
op woensdag 21 oktober 2020. Inwoners of
andere belanghebbenden hebben hier de
mogelijkheid om in te spreken. Kijk hiervoor op
heemstede.nl/melden-en-meedoen/inspraak

Heeft u een idee
of initiatief voor
Heemstede?
Een project waar uw buurt of de hele
gemeente iets aan heeft? Misschien
kan de gemeente (met een financiële
bijdrage) helpen. Kijk voor de
voorwaarden en aanmelding op
www.heemstede.nl/idee

Begroting 2021 in een oogopslag
Heemstede

Openingtijden publieksbalie:
Maandag en dinsdag van 8.30 -13.00 uur
Woensdag van 8.30 -17.00 uur
Donderdag van 8.30 – 19.30 uur
Vrijdag van 8.30 – 13.00 uur
Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Corona

per inwoner*

€

1.181

€

570

Inkomsten

Uitgaven

Wat zijn de inkomsten van de gemeente?
Waar komen de inkomsten van de
gemeente vandaan?

Hoe wil de gemeente het geld in 2021 gaan
besteden? De uitgaven zijn als totaal bedrag
en per inwoner inzichtelijk.

Algemene uitkering

€ 32.579.000

Bestuur en ondersteuning**

€ 13.826.000

€

501

Lokale heffingen

€ 15.714.000

Veiligheid

€ 2.225.000

€

81

Verkeer, vervoer en waterstaat € 5.326.000

€

193

Economie

€

194.000

€

7

Onderwijs

€ 2.517.000

€

91

Sport, cultuur en recreatie

€ 5.139.000

€

187

Sociaal domein

€ 20.735.000

€

752

OZB
Afvalstoffenheffing
Rioolheffing
Parkeerbelasting
Begrafenisrechten
Omgevingsvergunning
Reisdocumenten
Overige leges/belastingen
Precariobelasting
Hondenbelasting

Op de hoogte blijven van de
ontwikkelingen in Heemstede?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief via
www.heemstede.nl/nieuwsbrief

€ 6.699.000
€ 3.938.000
€ 2.982.000
€ 700.000
€ 580.000
€
85.000
€ 100.000
€ 336.000
€ 226.000
€
68.000

per inwoner*

€

55

Huren en pachten

€ 1.521.000

Volksgezondheid en milieu

€ 7.703.000

€

279

€

23

Dividenden

€

€

151

Rijksvergoedingen

€ 4.172.000

Volkshuisvesting, ruimtelijke
ordening en stedelijke
vernieuwing

€ 1.634.000

€

59

€

170

Overige inkomsten

€ 4.683.000

€ 2.150

Totaal

630.000

€ 59.299.000

Totaal

€ 59.299.000

€ 2.150

** inclusief voordelig resultaat ad. € 94.000

Maak gebruik van de
Corona-app
Afgelopen zaterdag lanceerde de Rijksoverheid
de app CoronaMelder. Deze app stuurt een
bericht naar uw mobiele telefoon als u enige
tijd in de buurt bent geweest van iemand
die besmet is met het coronavirus. Ook geeft
de app advies over wat u dan het beste kunt
doen. Dit verlaagt het risico dat u onbewust
andere mensen in uw omgeving besmet.
Lees meer over het gebruik op www.
coronamelder.nl

* Totaal aantal inwoners = 27.584 (begroot 2021)

Woonlasten
De totale woonlasten voor een gemiddelde woningwaarde; bedragen in 2021 € 1.014 (2020: € 965)

Afvalstoffenheffing

€ 357

Onroerendezaakbelasting (OZB)

€ 431

Rioolheffing

€ 226

De complete begroting vindt u op www.heemstede.nl/begroting2021

Nieuwe regelgeving
Het college heeft op 18 augustus 2020
vastgesteld:
• Privacybeleid gemeente Heemstede
(publicatienummer 2020-244905)
(inwerkingtreding 2 oktober 2020).
De burgemeester heeft op 18 augustus 2020
vastgesteld:
• Privacybeleid gemeente Heemstede
(publicatienummer 2020-244905)
(inwerkingtreding 2 oktober 2020).
Het college heeft op 22 september 2020
vastgesteld:
• Instructie voor de leerplichtambtenaar
(publicatienummer 2020-255498)
(inwerkingtreding 13 oktober 2020);
• Strategie informatiebeveiliging gemeente
Heemstede 2020-2024 (publicatienummer:
2020-255527) (inwerkingtreding 13
oktober 2020). Het Strategisch en Tactisch
Gemeentebreed Informatieveiligheidsbeleid
is hiermee vervallen.
De gemeenteraad heeft op 24 september 2020
vastgesteld:
• Privacybeleid gemeente Heemstede
(publicatienummer 2020-250444)
(inwerkingtreding 8 oktober 2020).
Lees de volledige bekendmakingen in het
Gemeenteblad op overheid.nl of via onze
website www.heemstede.nl/bekendmakingen
en zoek op publicatienummer.

Wilt u op de hoogte blijven
van de bekendmakingen
in uw buurt?
Abonneer u op de e-mailservice, download
de app of bekijk de berichten online op
overuwbuurt.overheid.nl

Tweede verzoek, aanvulling ontheffing Bouwbesluit
Binnenweg 16-18
Op 30 september 2020 ontvingen wij een
tweede verzoek, in verband met inpandige
werkzaamheden in een supermarkt, af te
mogen wijken van de gestelde werktijden
voor bouw- en sloopwerkzaamheden in het
Bouwbesluit. Hierbij verlenen wij op basis van
artikel 8.3 lid 3 van het Bouwbesluit ontheffing
van het gestelde in artikel 8.3 lid 1 en 2 ten
aanzien van de gestelde werktijden voor
bouw- en sloopwerkzaamheden.
Er worden werkzaamheden verricht voor
de volgende dagen en werktijden aan de
Binnenweg 16-18:

• Zondag 18 oktober 2020 van 20.00 uur tot
maandag 19 oktober 2020 07.00 uur.
• Dinsdag 20 oktober 2020 van 22.00 uur tot
woensdag 21 oktober 2020 07.00 uur.
• Woensdag 21 oktober 2020 van 22.00 uur
tot donderdag 22 oktober 2020 07.00 uur.
• Donderdag 22 oktober van 22.00 uur tot
vrijdag 23 oktober 2020 07.00 uur.
• Zaterdag 24 oktober 2020 van 19.00 uur tot
22.00 uur.
• Zondag 25 oktober 2020 van 07.00 uur tot
22.00 uur.
Volgens artikel 8.3 lid 1 Bouwbesluit 2012

moeten de werkzaamheden op werkdagen
en op zaterdag tussen 07:00 uur en 19:00 uur
worden uitgevoerd. Wij hebben besloten op
grond van artikel 8.3 lid 3 Bouwbesluit 2012
ontheffing te verlenen van het verbod buiten
deze werktijden bedrijfsmatig werkzaamheden
te verrichten. Dit voor bovengenoemde
periode en werktijden. De werkzaamheden
zijn noodzakelijk. Door de werkzaamheden op
genoemde tijden uit te voeren wordt grote
verkeershinder voorkomen. Belanghebbenden
kunnen bezwaar maken tegen dit besluit. Het
besluit is verzonden op 6 oktober 2020.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Bosboom Toussaintlaan 64, het plaatsen
van een schuur, wabonummer 696455,
ontvangen 23 september 2020
• Hageveld 23, het kappen van een beuk,
wabonummer 696471, ontvangen 23
september 2020
• Herenweg 121A, uitbreiden
benedenwoning, wabonummer 696547,
ontvangen 22 september 2020
• Jan van den Bergstraat 16, het uitbreiden
van de eerste verdieping, balkon bij
kamer betrekken, wabonummer 697173
ontvangen 26 september 2020
• Lorentzlaan 60, het optrekken van de
achtergevel en plaatsen van een dakkapel
op het voorgeveldakvlak, wabonummer
697276, ontvangen 26 september 2020
• Meindert Hobbemastraat 47, het wijzigen
van de voorgevel, wabonummer 696554,
ontvangen 26 september 2020
• Roerdomplaan 13, het plaatsen van een
windscherm, wabonummer 696478,
ontvangen 22 september 2020
• Wasserij Annalaan 31, 51, 53, 69, 71, 73, 91,
93, constructieve wijzigingen bij een aantal

appartementen, wabonummer 698429,
ontvangen 2 oktober 2020
• Willem van de Veldekade 4, interne
constructieve wijzigingen, wabonummer
696486 ontvangen 25 september 2020
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
• Binnenweg 16-18, het wijzigen van de
gevelpui, verplaatsen van de entree,
wabonummer 678578, verzonden
6 oktober 2020
• Binnenweg 27-31 het verbouwen van
3 geschakelde winkelpanden en bouwen
2 nieuwe bouwlagen ten behoeve van
wonen, wabonummer 622118, verzonden
6 oktober 2020
• Spoorplein 12, het plaatsen van een extra
raam in de zijgevel, wabonummer 680644,
verzonden 5 oktober 2020
• Troelstralaan 56, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 682725, verzonden
6 oktober 2020

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na
verzending van het besluit aan de aanvrager in
bezwaar bij het college van Burgemeester en
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken’.
Geweigerde omgevingsvergunning
• Laan van Dick Laan 34, het plaatsen van
een haagondersteunende constructie,
wabonummer 687684, weigering
omgevingsvergunning verzonden
7 oktober 2020
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na
verzending van het besluit aan de aanvrager in
bezwaar bij het college van Burgemeester en
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken’.
Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
• Reggelaan 14, nieuwbouw van een
bungalow met kelder, wabonummer
660854, ontvangen 31 juli 2020
In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor
deze aanvragen de beslistermijn met 6 weken
te verlengen.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen vraagt
u op via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl.
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie belt u met de
afdeling Bouw- en woningtoezicht via (023) 548 57 97.
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 indienen
(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. Als dat geval is publiceren wij dat apart met
vermelding van de termijn.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning:
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een
omgevingsvergunning te verlenen.

Dit kan tot en met 6 weken na publicatie. Uw zienswijze stuurt
u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus
352, 2100 AJ Heemstede.
Bezwaar maken
Bent u het niet eens met een besluit?
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen:
- per brief aan College van burgemeester en wethouders,
Postbus 352 2100 AJ Heemstede.
- online via www.heemstede.nl/bezwaar
Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken
na de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u
dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het
besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben
beslist.
In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar
maakt (stuur een kopie mee van het besluit).

-

de reden en onderbouwing waarom u het niet eens
bent met het besluit.
uw handtekening.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u
eerst een bezwaarschrift bij ons heeft ingediend. De rechter
beslist dan of er gewacht moet worden met de uitvoering van
ons besluit. U betaalt kosten aan de rechtbank als u vraagt om
een voorlopige voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of
digitaal om een voorlopige voorziening vragen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft
hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.
Stuur altijd een kopie van uw bezwaarschrift mee.
Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep gaan bij
de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor dat u uw beroepschrift

indient binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.
In uw beroepschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw beroepschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep
gaat (stuur ook een kopie mee van het besluit).
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens
bent met het besluit.
- uw handtekening.
U kunt uw beroepschrift op 2 manieren indienen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft
hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.
Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u
eerst een beroepschrift heeft ingediend. Zie verder onder het
kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij ‘Bezwaar maken bij reguliere
procedure’.

