Bespreking begroting 2017 (raadsvergadering 7 november 2016)

Voorzitter,
Vandaag bespreken wij de begroting voor het jaar 2017. Vóór de zomer hebben
wij als raad het college een aantal kaders meegegeven. Vandaag staat centraal
de vraag of het college die kaders inderdaad heeft gevolgd en op weg is om de
gewenste effecten te bereiken.
Wij zullen daarbij kort en bondig teruggrijpen op ons betoog bij de behandeling
van de Kaderbrief, de toen aangenomen moties en een aantal kanttekeningen
plaatsen bij hetgeen het college nu in de begroting presenteert.
Allereerst: wij hebben het eerder gezegd, het is goed te realiseren dat in Heiloo
het glas bepaald meer dan halfvol is. We beschikken over prachtige
voorzieningen en vele vrijwilligers die daarvoor het verschil maken. Bij de
afsluiting van ons betoog bij de Kaderbrief heb ik zelfs verwezen naar het ‘Bruto
Heilooer Geluk’ als maatstaf.
Het algemene financiële beeld is overeenkomstig de Kaderbrief niet ongunstig.
Echter, we hebben fikse uitdagingen, onder meer in het sociale domein waardoor
behoedzaamheid onveranderd geboden blijft. Die boodschap heeft het college
goed begrepen.
Bij de behandeling van de Kaderbrief is door de gehele raad, behalve de NCPN,
ingestemd met de motie “uitwerking aanvullende initiatieven”. Die motie bevat
een opdracht aan het college om op een vijftal punten nog in deze collegeperiode
concrete resultaten neer te zetten. Het betreft:
1.
2.
3.
4.
5.

deregulering, oftewel schrappen van overbodige regels of heffingen;
verbeteren veiligheid Stationsgebied en aanpak fietsparkeren;
inbraakpreventie;
aanpak van zogenaamde ‘Holle Kiezen’ (verpauperde gebouwen);
aanpak onredelijke stapeling van eigen bijdragen voor zorgkosten.

Ons beeld is dat het college op al deze punten inmiddels een aantal voorstellen in
voorbereiding heeft. Het is echter wel zaak daarop door te pakken!
Een aantal kanttekeningen:
Wat betreft deregulering: het college legt de bal deels terug door eerst aan de
commissie een aantal vragen voor te leggen. Wij willen best zo sportief zijn om
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die bal voor een deel al op te pakken. Het college vraagt de raad wat zij onder
deregulering verstaat en welke onderwerpen de raad ziet naast het drastisch
vereenvoudingen van de APV, zoals nu overigens al in BUCH-verband wordt
opgepakt.
Wat CDA-Heiloo betreft: het gaat ons om het opruimen van nodeloze regels dan
wel regels die burgers nodeloos betuttelen, terwijl zij dat zelf onderling prima
kunnen oplossen. Het effect moet zijn: minder administratieve lasten voor de
burger, maar zeer zeker ook voor ondernemers. Niet vele malen dezelfde
gegevens hoeven in te vullen! Meer informele afhandeling van bezwaarschriften
mogelijk maken. Kleine subsidies met een lichte procedure aanvragen en
verantwoorden. Tot zover ons beeld bij deregulering.
Wat betreft veiligheid en fietsparkeren in het Stationsgebied: de optie om een
bewaakte fietsenstalling te realiseren spreekt ons wel aan!
Dan de aanpak van verpaupering, de zogenaamde ‘Holle Kiezen’: het college
heeft een beschrijving gegeven van de stand van zaken. Ten aanzien van de
Zevenhuizerlaan 3/3a staat vermeld dat de gemeente contact zal opnemen met
de eigenaar, maar ik citeer … “tijdstip daarvan nader te bepalen in verband met
capaciteitsgebrek” (!) Wellicht dat dit een ‘slip of the pen’ is van het college,
maar wij vinden dit echt onacceptabel. Hier is sprake van verloedering,
onveiligheid en een onwettige situatie. Links- of rechtsom, de gemeente moet
hiertegen optreden. Graag een reactie hierop.
Dan het aanpakken van de stapeling van eigen bijdragen in de zorgkosten. Een
eerste bespreking heeft in BUCH-verband plaatsgevonden. In Bergen en in
Uitgeest zijn hierover inmiddels moties aangenomen. Echter, wij vinden dat het
college de gelegenheid dient te krijgen dit op zorgvuldige wijze uit te werken en
te presenteren. Wel een inhoudelijk schot voor de boeg namens CDA-Heiloo: wij
zijn niet principieel tegen een eigen bijdrage, want dat zorgt immers ook voor
bewust gebruik en voorkomt verspilling. Echter, onevenredige stapeling moet
echt afgetopt worden. De patiënt is géén melkkoe! Wij verwachten op korte
termijn de verschillende voorstellen en zijn ons bewust dat we daarvoor ook
bereid moeten zijn structureel financiën beschikbaar te stellen.
Tot zover de motie “aanvullende initiatieven”. Wij willen ook stilstaan bij het
gepresenteerde actieplan duurzaamheid. Dat is een indrukwekkend pakket. Wij
hebben eerder gesteld dat het uiteindelijk gaat om de te bereiken effecten. Een
aantal zaken zullen zich nog moeten bewijzen. Het is echter goed om te zien
hoeveel partijen zich hiervoor inzetten. De advertentie afgelopen week in de
Uitkijkpost over de Duurzaamheidsdag op 5 november is veelzeggend. Het is
ontzettend positief dat meer dan 20 partijen hier actief aan bijdragen! Dit geeft
vertrouwen dat we daadwerkelijk resultaat gaan boeken.
In het verlengde hiervan: wij benadrukken wederom het belang om tijdig te
anticiperen op klimaatverandering en de capaciteit van riolering en waterberging.
De komende raadsinformatieavond hopen wij daarover een goed beeld te
verkrijgen.
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Een onderdeel van de besluitvorming vandaag zijn de zogenaamde
ruimtevragende voorstellen van het college. Het gaat dan vooral om een extra
investering in het wegenonderhoud. Hoewel wij dit steunen, ook hier een schot
voor de boeg. Wij willen dat de aankomende jaren meer nadruk wordt gelegd op
het onderhoud en verbeteren van fietspaden. Heiloo als fietsdorp: daar mag wat
ons betreft ook een slag gemaakt worden.
Dan nog een kanttekening ten aanzien van het oplopen van de BUCHwerkorganisatie. Er is de afgelopen periode behoorlijk tempo gemaakt. Wat ons
betreft complimenten daarvoor. Wat betreft het toerusten met goede ICT: daar
hebben we het de volgende raadsvergadering over, maar wat ons betreft is dat
een onmisbare schakel. We plaatsen wel een kanttekening bij het fors optuigen
met zogenaamde procesbegeleiders. Waarom niet veel meer aandacht voor het
opleiden en trainen van de medewerkers zelf? Daarnaast: houden de colleges
voldoende “eigen” capaciteit om lokaal het verschil te kunnen maken? Graag een
reactie daarop.
Tussen al deze – vooral financieel getinte – onderwerpen springt één passage in
de begroting er uit en die gaat over eenzaamheid. Wij hebben hier vaak, ook bij
de Kaderbrief, reeds aandacht voor gevraagd. Het lijkt ons zeer goed om –
tezamen met instanties en vanuit een breed perspectief – daarover met elkaar in
gesprek te gaan. Immers, wanneer een meerderheid van onze inwoners,
ondanks onze fraaie voorzieningen en uitgebreid netwerk aan verenigingen, toch
stelt zich regelmatig zeer eenzaam te voelen, dan geeft dat absoluut te denken.
Om dit te onderstrepen zullen wij een motie indienen.
Afsluitend: het college is goed op koers, maar dient een aantal belangrijke
concrete resultaten nog wel te verzilveren. Daarbij moeten we ons niet alleen
blind staren op materiële zaken, maar ook investeren in elkaar en in immateriële
verbanden. Hoewel het vanavond over de begroting en dus om financiën gaat,
zou ik ons betoog dan de volgende afsluiting willen geven: ”Geld alleen maakt
niet gelukkig…”
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