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Algemene beschouwingen 29 juni 2020 
 
 
Voorzitter, 
 
Inleiding 
 
Tot begin dit jaar lag niet alleen Heiloo maar geheel Nederland op koers en ging 
het ons voor de wind. In maart kwam door de corona-pandemie hier een abrupt 
einde aan. We hebben op dit moment in Nederland de eerste golf gehad; een 
nieuwe reeks van versoepelingen van de coronamaatregelen zijn aanstaande. 
Maar: waakzaamheid blijft geboden, want elders in de wereld lijkt de pandemie 
juist te versnellen.  
 
Dit alles heeft niet alleen grote effecten op onze gezondheid, maar ook op ons 
dagelijks leven, ons welzijn, op de portemonee en op de werkgelegenheid. 
 
We leven daardoor in een periode van extreme onzekerheden. We zullen moeten 
handelen naar het hier en nu. Wij als CDA-Heiloo willen daarbij vooral koers 
houden. Dat betekent dat wij vasthouden aan kernwaarden zoals Vertrouwen en 
Verbinden.  
 
Daarnaast doen wij een pleidooi om juist nu een aantal zaken waar mogelijk te 
versnellen. Ons motto voor deze Algemene Beschouwingen is dus: Vertrouwen, 
Verbinden & Versnellen.  
 
 
Vertrouwen & Verbinden 
 
Tijdens de coronapiek in de afgelopen maanden zagen we vele prachtige 
initiatieven van saamhorigheid en verbinding. Het ‘omzien naar elkaar’ kreeg 
daadwerkelijk inhoud en betekenis: boodschappen doen voor een ander, even bij 
de buren informeren, mini-concertjes bij de verzorgingshuizen, een extra hart 
onder de riem voor de mensen in de zorg.  
 
Het vertrouwen in elkaar, in ons gezamenlijk ‘boerenverstand’ en in de 
noodzakelijke maatregelen hebben er toe geleid dat Nederland nu wat betreft de 
pandemie in een relatief rustig vaarwater zit. 
 
In Heiloo geldt dat we zeker nu alles op alles moeten zetten om onze 
maatschappelijke voorzieningen overeind te houden en te benutten. Dat moet 
echter in verbinding staan met het stimuleren van de lokale economie. De 
bedrijven, winkels, restaurants: het geheel bepaalt de leefbaarheid in Heiloo. 
Daarnaast: vele verenigingen maar ook vele evenementen in Heiloo zijn 
afhankelijk van sponsoring door lokale bedrijven. De lokale economie is dus ook 
zeer belangrijk om sport, kunst en cultuur in Heiloo overeind te houden!  
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Dit moeten we als Heiloo dus vasthouden. De inmiddels in Heiloo gestarte 
campagne ‘Wij zijn er voor elkaar’ is een prima voorbeeld, dat mooi aansluit op 
het initiatief #NatuurlijkHeiloo. 
 
Wij hebben vorig jaar als Raad per ‘brandbrief’ aan het Kabinet aandacht 
gevraagd voor de volstrekt ontoereikende gemeentelijke financiën voor de 
jeugdhulp.  
 
De Kaderbrief laat zien dat dit nog steeds niet is opgelost en wederom een groot 
gat schiet in onze begroting. Het is teleurstellend dat het signaal nog steeds Den 
Haag niet heeft bereikt, maar wij vertrouwen er op dat – nu gemeenten massaal 
aan de bel trekken – het kabinet uiteindelijk de gemeenten en haar inwoners niet 
laat stikken. Daarom zijn wij mede-indiener van een motie, waarbij wij ons 
aansluiten bij de oproep van de gemeente Laren om met alle gemeenten en de 
VNG een zeer krachtig signaal te geven aan het Kabinet en aan het Parlement.   
 
 
Koers houden, maar ook Versnellen… 
 
Ondanks de grote uitdagingen en onzekerheden vinden wij als CDA-Heiloo dat 
we juist nu moeten proberen op creatieve wijze te kijken naar wat er wel kan, 
wat wellicht een tikje soberder kan, maar ook wat juist veel sneller kan! 
 
Onze insteek daarbij is uiteindelijk heel praktisch. De coronacrisis heeft laten 
zien dat het ‘dichtbij huis’ uitstekend vertoeven is. Er is een brede herwaardering 
van de lokale voorzieningen en eigenheid. Daarnaast moeten we als overheid 
juist in deze tijd de lokale economie aanjagen en de werkgelegenheid stimuleren, 
als tegenwicht voor de verwachte golf aan failissementen en werkloosheid. 
 
Onder de vlag van Versnellen willen wij het volgende: 
 
1. Meer aandacht voor eenzaamheid: Wij hebben hier bij de Jaarrekening vorige 

week al een opmerking over gemaakt: wij willen een snel vervolg op de 
campagne “Iedereen doet mee”. Daarbij verwijzen we naar het voorbeeld van 
de gemeente Heusden, waar inwoners op zorgvuldige wijze heel gericht 
worden benaderd. In deze corona-tijd zijn juist dit soort initiatieven van 
onschatbare waarde en past ook volledig in de benadering van de hiervoor 
genoemde campagne ‘Wij zijn er voor elkaar’! 

 
2. Tempo woningbouw opvoeren, inbreid-locaties benutten: Vorig jaar zijn er 

219 nieuwe woningen opgeleverd; waarmee we invulling geven aan de 
ambitie om het tempo structureel op te voeren van gemiddeld 100 naar 200 
nieuwe woningen per jaar. Juist nu moeten we dat blijven volhouden. Het 
uitstel van de geplande huurwoningen op het terrein van de GGZ is een 
tegenvaller. Hoe gaat het college daar mee om? Wij willen juist dat 
inbreidlocaties maar ook de gemeentelijke grondposities snel en goed benut 
worden. Met het laatste kunnen we als gemeente ook zelf inkomsten 
verwerven.  

 
3. Doorpakken met de BUCH: De evaluatie van de BUCH moet wat ons betreft 

snel afgerond worden en leiden tot knopen doorhakken. Dan gaat het niet 
alleen over de toekomstige samenwerking en organisatie, maar ook over de 
huisvesting van de organisatie. Dus ook knopen doorhakken over de vleugel 
van ons eigen gemeentehuis. 
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4. Tempo maken met Verlevendiging van Het Loo: Wij willen werken aan een 

vernieuwd dorpscentrum! En dat dus inclusief het benutten van de vleugel 
van het huidige gemeentehuis die wellicht snel leeg komt te staan.  

 
5. Aansluiting A9 snel realiseren: Het college heeft samen met de andere 

partners van het project kans gezien het raadsvoorstel voor de meerkosten 
van de aansluiting A9 te doen toekomen nog voor de behandeling van de 
Kaderbrief. Daarmee wordt zicht geboden op de financiële effecten van de 
vertraging als gevolg van de stikstofuitspraak voor het project als geheel en 
voor Heiloo in het bijzonder. We komen er na het reces meer diepgaand over 
te spreken, maar het is goed te lezen dat we als Heiloo voldoende hebben 
opgebouwd in de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen en ook een 
meevaller hebben met de ondertunneling, waardoor we deze meerkosten voor 
het overgrote deel kunnen opvangen. In lijn met een motie in Provinciale 
Staten waarbij wordt opgeroepen infrastructurele projecten te versnellen, 
roepen wij ook dit college op om eerst snel een doorbraak te forceren in de 
compensatie van de stikstofuitstoot (ook wel ‘saldering’ genoemd). Dan 
kunnen we verder met de realisatie van de aansluiting. 

 
6. Regionale doorfietsroute: We hebben de ambitie om Heiloo een fietsdorp te 

maken. Wij lezen in de Kadernota dat er gewerkt wordt aan een 
doorfietsroute tussen Heerhugowaard en de IJmonden. Na de zomer zullen 
wij als CDA-Heiloo alsnog een thema-avond over dit onderwerp realseren. Wij 
hopen daarmee een concrete bijdrage te leveren aan de plannen op dit 
gebied.  

 
7. Tweede sporthal: wij blijven onverminderd positief tegenover een tweede 

sporthal, mits deze qua financiën haalbaar is. Het aangeboden bidbook moet 
daarom snel voorzien worden van concrete offertes en de haalbaarheid van 
de exploitatie moet snel op een rij worden gezet.    

 
8. Geluidschermen bij het spoor: wij willen dat de realisatie eindelijk in gang 

wordt gezet. Het studeren op vele varianten heeft nu lang genoeg geduurd. 
Wij lezen in de kadernota dat de meerkosten van eventuele mini-schermen, 
ondanks eerdere berichten, niet voor subsidie in aanmerking komen. Wij 
hebben grote twijfels of het financieel haalbaar en gewenst is dat wij als 
Heiloo dan zelf die meerkosten op ons nemen. Los daarvan: hak de knoop 
door, plaats schermen. 

 
9. Klimaat & energietransitie: In het najaar moeten knopen worden doorgehakt 

op welke wijze we invulling geven aan de energietransitie. Voor ons staat als 
een paal boven water dat zonnepanelen in ieder geval een deel van de 
oplossing zijn. Het faciliteren en plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke 
gebouwen, op bedrijven, woonhuizen: in overleg met Heiloo Energie / 
Duurzaam Heiloo willen wij blijven inzetten op het aanjagen daarvan. 
Overigens: een windmolen erbij in de Boekelermeer zien wij wel zitten, 
evenals het in Noord-Holland weer toestaan van kleine windmolens bij 
boeren-erven. 

 
Wij vernemen graag een reactie van het college op bovenstaande punten. 
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Kaders voor 2021 
 
Ter afronding kom ik op het belangrijkste onderdeel van vanavond: welke kaders 
geven wij het college mee?  
 
Daarvoor hebben wij een motie opgesteld, waarin wij een aantal ingrediënten 
noemen waarmee het college aan de slag kan. Daarbij gaan wij er vanuit dat het 
Kabinet op een of andere wijze gehoor geeft en de gemeenten en de inwoners 
niet laat stikken met onbeheersbare kosten voor de jeugdzorg.  
 
Toch moeten we ook zélf kijken wat er bespaard kan worden. Wij richten ons 
daarbij op het sluitend krijgen van de begroting voor de aankomende twee jaar. 
Daarbij moeten we vooral breed kijken, dus alle beleidsterreinen beschouwen op 
besparingsmogelijkheden.  
 
In dat kader willen we ook dat de oorspronkelijke taakstelling van de BUCH (10% 
kostenbesparing) wordt opgehoogd naar 10% van het huidige budget.  
 
Verder is het noodzakelijk dat alle uitgaven vanwege corona goed 
geadministreerd worden, zodat we als gemeente maximaal gebruik kunnen 
maken van compensatie door het Rijk. In dat kader zou bijvoorbeeld al een groot 
deel van het gereserveerde bedrag voor lokale coronamaatregelen 
gecompenseerd kunnen worden.  
 
Tot slot hebben we als gemeente natuurlijk ook de mogelijkheid om nog eens 
goed naar het optimale gebruik van ons eigen vastgoed te kijken. En hebben we 
ook zelf locaties waar bijvoorbeeld woningbouw mogelijk is.  
 
Op die wijze kunnen we onze financiën en onze voorzieningen – ondanks het 
zware weer – overeind houden en de lokale werkgelegenheid aanjagen.  
 
Tot zover onze bijdrage onder het motto: Vertrouwen, Verbinden & Versnellen. 
 
Tot slot: wij willen als CDA-fractie de ambelijke organisatie en ook het College 
danken voor hun inspanningen om ons in deze – ook voor de dagelijkse 
bedrijfsvoering ingewikkelde tijd - een heldere en complete Kadernota voor te 
leggen.  
 
 
 
 
De fractie van CDA-Heiloo, 
 
Hessel Hiemstra (fractievoorzitter) 
Mart Brouwer de Koning 
Ellen Jorna (burgerlid) 
Marie Josée Hamers (burgerlid) 
Hein Korthouwer (burgerlid) 
 
 
 
 


