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Algemene beschouwingen 3 juli 2017 
 
 
 
Voorzitter, 
 
 
Inleiding 
 
Op basis van de Kadernota 2018 vraagt het college aan de raad om aan te geven 
wat de politieke partijen belangrijk vinden en welke accenten zij graag het 
komende jaar willen zien. Het college geeft reeds bij het begin van de Kadernota 
aan dat zij dit keer insteekt op een ‘beleidsarme’ Kadernota. De motivatie 
daarvoor is dat het college niet wil vooruitlopen op de uitkomst van de 
verkiezingen van volgend jaar.  
 
In algemene zin hebben wij daar begrip voor, maar wij constateren anderzijds 
dat er in deze collegeperiode vele zaken zijn die in gang gezet zijn en die juist 
met volle kracht tot realisatie dienen te komen. ‘Beleidsarm’ lezen wij dus als: 
‘gaan voor resultaten’! 
 
De aankomende verkiezingen lijken dus enigszins hun schaduw vooruit te 
werpen. Het is inderdaad ook altijd een bijzondere periode. Een kanttekening 
daarbij: het lijkt steeds meer een trend te zijn om – juist rond verkiezingen – 
steeds minder op de inhoud en steeds meer in ‘beelden’ te spreken. U weet wel: 
de ‘alternatieve feiten…’. Het lijkt bijna gemeengoed te worden. Misschien dat wij 
als CDA-fractie tegen de stroom in roeien, maar volgens ons is het belangrijk om 
respect te tonen tegen je medemens en dat betekent ook dat je jezelf wel 
degelijk moet houden aan de feiten. Immers: anders wordt het massaal ‘draaien, 
maskeren, liegen’. En dat heeft gevolgen voor het begrip voor en het vertrouwen 
in elkaar. Daarmee wordt uiteindelijk iedere democratie stapsgewijs aangetast. 
Bij deze dus: graag houden bij de feiten! 
 
Bij deze Algemene Beschouwingen gaan wij achtereenvolgens in op: 
 

1. Het algemene beeld voor de aankomende jaren; 
2. De voortgang van de zogenaamde aanvullende initiatieven die wij als Raad 

vorig jaar bij de begroting aan het college hebben opgedragen; 
3. Ter afsluiting een aantal losse onderwerpen die wij als CDA willen 

benadrukken. 
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Het algemene beeld voor de komende jaren 
 
Zoals het college terecht stelt: Mede dankzij genomen maatregelen, ligt er een 
sluitende begroting, zijn de risico’s in beeld en kunnen – indien nodig – passende 
maatregelen worden genomen. In het begin van deze collegeperiode was er 
zwaar weer; onder leiding van de coalitie zijn passende en soms pijnlijke 
maatregelen genomen, zoals het snijden in de omvang van de organisatie, 
scherpere keuzes maken in het subsidiebeleid en het beter benutten van de 
gemeentelijke accomodaties. Daarnaast is op vele fronten een behoedzaam 
financieel beleid gevoerd. Die keuze betaalt zich nu uit met een gezonde 
begroting en een verbeterde financiële positie. Daarbij constateren wij dat een 
belangrijk doel is behaald, namelijk het behoud van onze voorzieningen, die voor 
en door onze inwoners in stand worden gehouden. Sterker nog: op vele terreinen 
zien we tot ons genoegen initiatieven opbloeien. Ik noem het nieuwe VVV-
kantoor, maar ook bijvoorbeeld alle organisaties die zich inzetten voor een 
duurzaam Heiloo. 
 
Het college wijst op het feit dat er nog een aantal stevige onderwerpen aan 
komen, zoals het Verkeersplan en ook het fietsparkeren Stationsgebied. Hoewel 
ook hier geldt ‘Voor niets gaat de zon op’, verwachten wij van het college dat op 
die onderwerpen tijdig alternatieven worden gepresenteerd, inclusief financiële 
uitwerking. Deze dienen zoveel als mogelijk met de begroting van het 
aankomende jaar te worden geadresseerd. Kan het college die toezegging doen? 
 
Daarnaast staat in de Kadernota een aantal uitgaven voor externe inhuur, 
bijvoorbeeld voor het traject rond het opstellen van een nieuw Groenbeleidsplan. 
Wij verzoeken het college daar nog eens goed naar te kijken, want wij zouden 
juist verwachten dat die taken binnen de reguliere formatie kunnen worden 
uitgevoerd; benut bijvoorbeeld de zogenaamde gebiedsregisseurs! Ook op dat 
punt graag een concrete reactie. 
 
Een verhaal apart zijn de ontwikkelingen met de drie decentralisaties. Wat 
betreft de jeugdzorg is er landelijk veel publiciteit over het feit dat die 
ondermaats en gefragmenteerd is georganiseerd. Het kan en mag niet zo zijn dat 
de jeugdzorg – letterlijk – het kind van de rekening wordt! Wij verzoeken het 
college hier buitengewoon alert op te zijn en indien nodig aanvullende 
maatregelen te nemen. 
 
Wat betreft de zorg voor de kwetsbaren zien we – als gevolg van het 
kabinetsbeleid – een behoorlijke versobering maar ook een kanteling naar meer 
zelfredzaamheid. Wij hebben de afgelopen jaren ook in dat kader gepleit voor 
een zekere financiële behoedzaamheid. Als gevolg van de door het Rijk 
opgelegde werkwijze met de verzekeraars zal het lastig blijven dit, financieel 
gezien, helemaal tot in de puntjes te beheersen. Wij constateren dat we de 
afgelopen twee jaar er financieel ruim zijn uitgesprongen. Wij constateren ook 
dat de versobering is doorgeslagen, met name bij de schoonmaakondersteuning. 
Zowel de cliënt als de verzorger missen domweg tijd voor een praatje met 
elkaar! Dit kwam ook aan de orde tijdens de goed bezochte thema-avond over 
eenzaamheid. Wij vinden dit pure armoede en doen een beroep op het college 
om op dit punt nog dit jaar te komen met concrete voorstellen die leiden tot 
meer Quality Time!  
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Hierbij kunnen wat ons betreft de verschillende evaluaties op dit gebied worden 
betrokken. Of die voorstellen direct rijp zijn voor besluitvorming zal moeten 
blijken, maar dan is het in ieder geval een goede basis tijdens de coalitievorming 
in maart 2018. Graag vernemen wij van het college een reactie hierop. 
 
 
Voortgang aanvullende initiatieven 
 
Wij hebben vorig jaar nagenoeg raadsbreed aan het college gevraagd een aantal 
aanvullende initiatieven te realiseren. Een behoorlijk deel daarvan is inmiddels in 
gang gezet: ik noem de verlaging van de eigen bijdragen in de zorgkosten en 
deregulering door aanpassing van de APV. Wij hebben echter de volgende twee 
kanttekeningen. 
 
In de eerste plaats zijn wij van mening dat op het gebied van overbodige regels 
nog meer te winnen is, vooral bij het aanvragen van zorgvoorzieningen maar 
bijvoorbeeld ook bij allerlei zaken waar een ondernemer aan moet voldoen. 
Zowel landelijk als op lokaal niveau roept het CDA op om vormen van overbodige 
regels met ons te delen. Dat kan op een heel toegankelijke manier, namelijk via 
www.cda.nl/datistochniettegeloven. Hiermee willen wij de bureaucratie 
aanpakken en mensen meer vertrouwen en ruimte geven. 
 
In de tweede plaats willen wij ingaan op de pogingen van het college om 
voortgang te boeken in het aanpakken van de zogenaamde ‘Holle Kiezen’. Dat 
heeft nog toe alleen tot voortgang geleid bij het plan voor de hoek 
Kennemerstraatweg / Zevenhuizerlaan en voor het Wegenaargebouw.  
 
Overigens, wat het Wegenaargebouw betreft veroorloof ik mij een kleine zijstap. 
Uit de terugkoppeling van de Commissie OR van 21 juni jl. zou afgeleid kunnen 
worden dat CDA-Heiloo bij voorbaat tegen een bouwhoogte van 11 meter is. Dat 
is onjuist: wij willen van een college een expliciete motivering op dat punt, maar 
het plan kan met die kanttekening wat ons betreft zeer zeker in procedure 
worden gebracht. 
 
Dan terug naar twee ‘Holle Kiezen’ waar de afgelopen periode geen resultaat is 
geboekt. De situatie bij de hoek Stationsweg/Kennemerstraatweg en ook bij de 
voormalige supermarkt in de Zevenhuizerlaan is ons en de omwonenden al jaren 
een doorn in het oog. De eigenaren komen kennelijk niet tot concrete initiatieven 
voor nieuwbouw of sloop. Zeker nu de economie is aangetrokken, ontbreekt 
daarvoor elk excuus. Wij voeren in Heiloo geen actief grondbeleid meer, maar 
wat ons betreft is voor deze twee specifieke gevallen de maat vol: wij zullen 
daarom een motie indienen met als strekking dat het college een uiterste poging 
doet de panden, tegen de WOZ-waarde, zelf te verwerven. 
 
 
Afsluitende opmerkingen 
 
Tot zover de voortgang op de vorig jaar afgesproken aanvullende initiatieven. 
Van onze kant nog een drietal andere kanttekeningen. 
 
• Het nieuwe Verkeersplan: dat is een actueel onderwerp waar met vele 

inwoners intensief over wordt gesproken. Het plan zal na de zomer in 
besluitvorming komen. Op hetgeen er nu ligt willen wij niet vooruit lopen. Wij 
stellen echter wel vast dat het plan vooral is gebaseerd op rekenmodellen en 
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verkeerskundige kaders. Aanvullend daarop pleiten wij er voor om ook te 
bezien op welke wijze het ‘gedrag’ van de automobilist kan worden beïnvloed.  
 
Heel concreet: indien u vanuit Heiloo-West (het Malevoort) naar de 
binnenstad van Alkmaar rijdt, dan zullen vele inwoners geneigd zijn de 
Stationsweg of de Kerkelaan te nemen. Het is echter een feit (jawel, daar 
istie!) dat de reistijd naar de ringweg van Alkmaar (De Meent) via de 
Hoeverweg exact even lang is! Deze wijsheid komt niet alleen uit jarenlange 
persoonlijke ervaring, maar ook uit de uitdraai die ik uit routenet.nl heb 
gehaald (zie de bijlage bij deze Algemene Beschouwingen). Dus bij deze onze 
oproep aan het college: werk op korte termijn een publiekscampagne met 
bijbehorende bewegwijzering uit onder het motto: “Heiloo-West goes 
West”! Daarmee maken we de bewoners van de Kerkelaan en Stationsweg 
een stuk vrolijker. 

 
• Iets heel anders. Als nieuwe ontwikkeling wijst het college op het belang van 

Informatieveiligheid. Dat is natuurlijk een zeer actueel punt: de toenemende 
cyberdreiging is ook op lokaal niveau een serieus risico. Het college stelt voor 
daar extra budget voor uit te trekken. Wij willen bij de uitwerking daarvan 
echter wel zien op welke wijze zich dit verhoudt tot de ICT-investeringen die 
we BUCH-breed nemen en hoe we dat vooral BUCH-breed aanpakken. We 
zitten allemaal straks immers op 1 en hetzelfde BUCH-brede ICT-systeem en 
zijn dus zeer afhankelijk van de wijze waarop onze BUCH-collega’s hier 
invulling aan geven. Graag vernemen wij de visie van het college hier op. 

 
• Tot slot komen wij terug op het heuglijke feit dat wij in Heiloo weer een VVV-

kantoor hebben. Tijdens onze fietsronde twee weken geleden bleek dat de 
zichtbaarheid van de VVV (dus met bewegwijzering bij het station, ‘t Loo etc.) 
zeer marginaal is. Dat is absoluut een gemiste kans: iedere toerist gaat eerst 
op zoek naar de VVV om te vernemen wat er zoals te doen is. Het is mooi dat 
het college toerisme en de zichtbaarheid van de VVV wil vergroten, maar dan 
moeten we de VVV dus niet ‘verstoppen’, maar juist uitgebreid promoten!  

 
 
Samenvattend 
 

- Het algemene beeld is positief, we hebben een sluitende begroting, maar 
er komen nog een paar stevige uitdagingen. Die willen we na de zomer 
concreet in beeld hebben.  

- Wij pleiten voor meer Quality Time in de zorg. 
- Wij willen graag dat de twee genoemde ‘Holle Kiezen’ door de gemeente 

worden opgekocht en ontwikkeld. 
- Het verkeer gaat ook om gedrag: “Heiloo-West goes West!”. 
- En de VVV: die mag van ons goed in de etalage! 

 
 
De fractie van CDA-Heiloo 
 
Hessel Hiemstra (fractievoorzitter) 
Hanny Kaan 
Mart Brouwer de Koning 
Josca Ligteringen (burgerlid) 
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“Heiloo-West goes West!”…. 

 
 

 


