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Algemene beschouwingen 2 juli 2018 
 
 
 
 
Voorzitter, 
 
 
Inleiding 
 
Zoals ik bij de behandeling van de Jaarrekening 2017 heb aangegeven: het 
huidige – qua samenstelling ongewijzigde college – heeft het laatste jaar van de 
collegetermijn afgesloten met een dikke voldoende. Voor ons ligt nu de 
Kadernota 2019, waarbij wij vooruitkijken naar de uitdagingen en kansen voor 
de aankomende jaren.  
 
Het college geeft aan dat het een ‘beleidsarme’ Kadernota indient. Dit omdat de 
uitwerking van de coalitieovereenkomst “Met Elkaar” tot een programma-
begroting 2019 op dit moment nog in volle gang is. Het college gebruikt in dit 
verband de term ‘beleidsarm’. Wij vragen ons echter af: doet het college zichzelf 
hier niet tekort? Overigens: de Dikke Van Dale kent het woord beleidsarm niet 
eens. Het is ‘jargon’; het woord beleidsarm impliceert kennelijk ‘weinig nieuwe 
beleidsinitiatieven’. Maar nogmaals: doet het college zichzelf niet tekort?  
 
Immers: met deze begroting wordt het huidige hoge voorzieningenniveau in 
Heiloo wederom in stand gelaten. Daarbij worden verdere stappen gezet in het 
realiseren van nieuwe woonwijken, inclusief de daarbij behorende voorzieningen. 
En bovendien wordt met deze begroting een forse injectie gepleegd in de BUCH-
organisatie. Dit alles met een structureel sluitende begroting. Hoezo 
‘beleidsarm’? We zijn juist rijk aan voorzieningen, die bovendien tegen 
aantoonbaar lage woonlasten in stand worden gehouden!   
 
Hoewel wij het college de ruimte willen geven om het coalitieakkoord op een 
deugdelijke wijze uit te werken, ontkomen we er natuurlijk niet aan om met deze 
Algemene Beschouwingen alvast een blik vooruit te werpen.  
 
Wij veroorloven ons daarbij een wat andere indeling dan andere jaren. Onze 
beschouwing geven wij deze keer vanuit drie perspectieven: 
 

1. De gemeente(raad) als ‘speelbal’; 
 

2. De gemeente(raad) als ‘voorbeeld’; 
 

3. De gemeente(raad) als ‘verbinder’. 
 
 



 2 

1. De gemeente(raad) als ‘speelbal’ 
 
Als wij de Kadernota 2019 overzien, dan valt op dat sommige zaken stevige 
impact hebben op onze financiele middelen, terwijl de gemeente (zelfs wij als 
raad) daar weinig invloed op heeft. Daar zou wat ons betreft best wel wat meer 
aandacht voor mogen zijn. De Provincie eist – terecht – sluitende begrotingen. 
Maar wat te denken van de volgende zaken die voortvloeien uit de landelijke 
overheid of uit aangepaste regelgeving? 
 
• Nieuwe regelgeving van het Besluit Begroting en Verantwoording: u kunt de 

details nalezen in de Kaderbrief, maar het komt er op neer dat een financieel-
technische wijziging is aangebracht die negatief uitpakt op onze financien.  

 
• Dan de aankondiging van het kabinet om een vaste eigen bijdrage voor de 

WMO in te voeren. Dat klinkt mooi, maar is een abrupte breuk met de grote 
inspanningen van de afgelopen jaren om op het gebied van de zorg meer de 
eigen verantwoordelijkheid en de eigen mogelijkheden te benutten.  

 
• Dan nog een andere financieel-technische aanpassing die te maken heeft met 

de declaraties onder het BTW-compensatiefonds. Ook hier een wijziging die 
een fikse financiele aderlating inhoudt.  

 
Al met al wordt door dit soort zaken flink afbreuk gedaan aan het door het 
nieuwe kabinet beloofde ‘zoet’! Wij vinden dit lastig te begrijpen en ook lastig 
aan onze inwoners uit te leggen. Wat ons betreft mag het een onsje minder met 
dat Haagse boekhoudersgedrag. 
 
Wij zijn wel benieuwd of het college dit ook zo ervaart en dat ook heeft 
aangekaart, bijvoorbeeld via het VNG. Wij willen immers geen speelbal zijn van 
allerlei vage ontwikkelingen. Afspraak is afspraak, dat geldt ook voor de 
landelijke overheid. 
 
 

2. De gemeente(raad) als ‘voorbeeld’ 
 
Zelf het goede voorbeeld geven; doen wat je belooft en ook zelf doen wat je van 
een ander vraagt. Geloofwaardigheid is essentieel voor draagvlak en een goede 
relatie met onze inwoners. Ook op dit gebied willen wij een een paar zaken eruit 
lichten. 
 
• Het Verkeersbeleid: De Kadernota kondigt aan dat naar verwachting in 2018 

het Verkeersbeleidsplan aan de raad wordt voorgelegd. Het gaat dan dus om 
hetgeen de Denktank Verkeer als gezamenlijk alternatief heeft uitgewerkt. 
Wij hopen vurig dat dit lukt, liefst zo snel mogelijk. Wij vragen aan anderen 
om het tempo er in te houden, dat geldt dan ook voor onszelf. Wij vragen ons 
in dit verband af: waarom heeft het college nog steeds geen aanvang 
gemaakt met de uitvoering van de communicatie-campagne ‘Heiloo-West 
goes West’? Dat hebben wij precies een jaar geleden al gevraagd en is recent 
als motie in de raad nogmaals bevestigd, maar wordt nog steeds op de lange 
baan geschoven. Dit vinden wij een gemiste kans. Ondanks de uitwerking van 
de coalitieovereenkomst, kunnen dergelijke zaken gewoon aangepakt worden. 
Dat geldt wat ons betreft overigens ook voor het onderhoud aan de huidige 
fietspaden. Op de Zeeweg en de Omloop is het een al ‘stuiteren’ met de fiets. 
Wanneer wordt dat eens aangepakt? Graag een reactie op deze punten. 
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• Duurzaamheid: Dit onderwerp is landelijk en lokaal ongelooflijk in beweging. 

Het lijkt erop dat de krachten zich bundelen en dat is goed nieuws. Wij willen 
als gemeente, in samenwerking met andere partijen zoals Heiloo Energie, ook 
concrete initiaven aanjagen. Uiteindelijk hebben we echter fundamentele 
middelen en instrumenten nodig, die het gemeentelijke niveau te boven gaan. 
Toch kunnen we zelf nu al het goede voorbeeld geven, bijvoorbeeld wat 
betreft de eigen bedrijfsvoering. De Kadernota geeft aan dat de komende 
jaren flink wat voertuigen vervangen moeten worden. Wij gaan er vanuit dat 
daarbij maximaal ingezet wordt op energiezuinige of elektrische voertuigen! 
Ander voorbeeld: de post ondergrondse containers (voor gescheiden afval) 
wordt doorgeschoven naar 2019. Echter: dit jaar al worden nieuwe wijken 
opgeleverd in Zuiderloo en Nieuw Varne. Waarom niet dit jaar al dergelijke 
voorzieningen realiseren? Ook hierop vernemen wij graag een reactie van het 
college. 

 
• Tot slot: de wijze van communiceren en omgaan met elkaar. Er lijkt in de 

samenleving een steeds verdergaande verharding te zijn in de manier waarop 
we met elkaar omgaan. Ook de bekende ‘kloof’ tussen de politiek en de 
burger wordt vaak genoemd. In deze raad is meermaals opgemerkt dat de 
communicatie van de gemeente naar de inwoner beter kan, zodat er ook een 
echt samenspel kan ontstaan. Daar hebben wij als raad echter ook een rol in. 
Als wij – ondanks verschillende politieke invalshoeken – er in slagen op een 
respectvolle wijze ons te richten op hetgeen voor gehéél Heiloo van belang is, 
dan geven wij zelf het goede voorbeeld. Elkaar vliegen afvangen, polarisatie, 
op de man of vrouw spelen. Het zorgt voor krantenkoppen, maar menig 
inwoner die de afgelopen periode een raadsvergadering heeft bijgewoond 
vraagt zich af welk belang dit dient…  

 
 

3. De gemeente(raad) als ‘verbinder’ 
 
Een spreuk van Loesje luidt: “Waarom moeilijk doen, als het samen kan.” 
 

 
 
 
Als we de uitdagingen voor de komende jaren bezien, dan raakt deze simpele 
spreuk de kern. Wat CDA-Heiloo betreft ligt de komende periode de grootste 
prioriteit om de volgende zaken, voorzien van een stevig draagvlak en samenspel 
van betrokken partijen en organisaties, aan te pakken: 
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• Duurzaamheid en realiseren energietransitie: hierbij hebben vele organisaties 

in Heiloo elkaar al gevonden. Het gaat er nu om om dat nog beter tot effect te 
laten komen. 
 

• Verkeer: veilig en vlot. Hier hebben wij al het nodige over gezegd. Het in 
goede harmonie realiseren van de noodzakelijke verkeersmaatregelen is een 
‘must’. 

 
• Zorg: er zijn, voor en met elkaar. Meer ruimte voor persoonlijk contact is heel 

belangrijk en onze zorgvoorzieningen moeten meegroeien met de behoefte. 
We hebben in Heiloo relatief veel gezonde en actieve ouderen, maar ook die 
groep zal in toenemende mate ondersteund moeten worden. Dementie komt 
steeds meer voor. Dit alles heeft grote impact op alle betrokkenen, waarbij 
wij als gemeente de verbindingen moeten leggen, zodat er een 
samenhangende zorg wordt verleend. Dat wil ook zeggen: professionele 
ondersteuning van mantelzorgers, door informatie, advies of praktische 
ondersteuning. 

 
• Wonen voor iedereen: het coalitieakkoord benoemt een aantal duidelijke 

initiatieven. Verdubbelen van het bouwtempo en realiseren van betaalbare, 
energieneutrale appartementen voor een-persoonshuishoudens, voor jong en 
oud: ook daarvoor hebben we vele andere partijen nodig.  

 
Samenvattend: deze Kadernota is een opmaat voor het verwerken van de 
ambities uit het coalitieakkoord. Daarbij geldt op verschillende terreinen een 
grote afhankelijkheid met andere overheden en organisaties. Dus: “Met Elkaar!”  
 
 
 
 
De fractie van CDA-Heiloo, 
 
Hessel Hiemstra (fractievoorzitter) 
Mart Brouwer de Koning 
Ellen Jorna (burgerlid) 
Marie Josée Hamers (burgerlid) 
Hein Korthouwer (burgerlid) 
 
 
 
 


