CDA-bijdrage aan behandeling Programmabegroting 2019
(5 november 2018)

Voorzitter,
Inleiding
Voor ons ligt de Programmabegroting 2019. En laat ik eerst eens beginnen met
een flink compliment aan de ambtelijke organisatie: het is een helder en
compleet document! Er is het laatste jaar veel gezegd over de BUCH-organisatie.
Er is vast nog veel te verbeteren, maar de inhoud en vorm van deze begroting
staat als een huis. En wat ook bijzonder aardig is: de A3-plaat waarin de
begroting in 1 oogopslag wordt samengevat. Mijn tip: zet deze in de krant, hang
‘m op in alle gemeentelijke accommodaties, bij de supermarkt…. Dan wéét de
inwoner wat de gemeente doet en waarvoor de middelen worden aangewend!
Deze begroting is een uitwerking van het coalitieakkoord “Met Elkaar”, waarbij de
Kaderbrief eerder dit jaar al een voorzet heeft gegeven.
In deze bijdrage gaan wij als CDA-Heiloo in op de volgende onderwerpen:
1.
2.
3.
4.

De hoofdlijn uit het coalitieakkoord en de financien;
Duurzaamheid;
Wonen voor iedereen;
Zorg: voor en met elkaar.

Ik sluit af met een aantal specifieke opmerkingen en vragen aan het college.
1. De hoofdlijnen en de financien
Tot ons genoegen zien we in deze begroting de doelen uit het coalitieakkoord
voor een zeer groot deel concreet terug. Ondanks het feit dat we stevige
ambities hebben, ligt er een sluitende begroting terwijl wij al op vele fronten
investeren.
En ook niet onbelangrijk: qua woonlasten zijn wij de goedkoopste van de BUCH;
en dat met een grote rijkdom aan voorzieningen!
Natuurlijk zijn er ook risico’s: de wijze waarop het Rijk elke keer weer op een
andere manier het geld verdeelt is bijzonder. Ook bijzonder: de risico’s die met
de decentralisaties in de zorg bij de gemeenten worden neergelegd.
Want: tegelijkertijd geldt de norm dat er sluitende begrotingen moeten worden
opgelopen, want anders grijpt de Provincie in. Als ik wethouder van financien zou
zijn, dan denk ik dat ik door dergelijke onzekere factoren er beslist een paar
grijze haren aan zou overhouden!
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2. Duurzaamheid
Wij willen een van duurzaamste gemeenten van Nederland zijn. En we staan
daarin niet alleen. In het kader van duurzaamheid wordt op vele fronten, door
zowel overheid als bedrijfsleven, gewerkt aan het concreet maken van de doelen
en de te nemen maatregelen.
Ook de gemeenten zijn aan zet. Onlangs zijn wij als fractie bijgepraat tijdens een
speciaal VNG-congres over dit onderwerp, waar ook minister Wiebes aanwezig
was. Het was goed om daar te ervaren dat we als gemeente Heiloo er niet alleen
voor staan. Qua aanpak komt het er op neer om eerst te richten op het
energieneutraal maken van het eigen gemeentelijk vastgoed. In dat kader gelijk
ook een eerste vraag aan het college: in de begroting wordt aangekondigd dat
eind dit jaar een huisvestingsvisie voor de BUCH-werkorganisatie wordt
opgeleverd. Heel concreet: is in die bestuursopdracht ook meegenomen hoe we
dan het beste de omslag kunnen maken naar energieneutraal? Zo niet: wil het
college zich daar alsnog sterk voor maken?
Vervolgens is de aanbevolen aanpak voor de energietransitie om het komende
jaar elke wijk te beschouwen en een plan op te stellen op welke wijze voor die
wijk de energietransitie vorm gegeven kan worden. Dat betekent dus een
gestructureerde en weloverwogen aanpak en niet – bij wijze van spreken - de
stoere trendsetter uithangen en later met hoge kosten bedrogen uitkomen!
Desalniettemin: samen met onze partners zoals Heiloo Energie kunnen we
natuurlijk al veel zaken opzetten en concreet realiseren. Dat alles draagt bij aan
het gewenste effect. De invulling van de in deze begroting opgenomen middelen
(jaarlijks 280.000 E) kan de komende periode plaatsvinden door een vertaling te
maken naar concrete maatregelen. Vraag: hoe ziet het college zich dat voor zich:
gaan wij in Heiloo ook voor een duurzaamheids-tafel?
3. Wonen voor iedereen
Een ander belangrijk onderdeel van de coalitieovereenkomst is de ambitie op het
gebied van wonen: verdubbelen van het bouwtempo, ook woningen voor een
beperkt budget en het maximaal benutten van geschikte inbreilocaties. Het
college kondigt aan dat de benodigde randvoorwaarden in een nieuwe Woonvisie
worden opgenomen, die nog dit jaar aan de raad wordt voorgelegd.
Als inspiratie willen wij het college het volgende meegeven. Wij zouden
nadrukkelijk terug willen zien dat er ook betaalbare woningen worden gebouwd
met een prijsklasse rond de 200.000 euro, waarbij in het koopcontract een antispeculatiebeding wordt opgenomen én dat wordt vastgelegd dat er niet aan- of
verbouwd mag worden aan deze woningen. Dat betekent dat het altijd
starterswoningen blijven en als je dus groter wil wonen, dat je moet doorstromen
naar een grotere woning. Want: nu zien we dat dergelijke woningen voor grote
bedragen verkocht worden en daarmee verdampt het aanbod betaalbare
woningen. Wij vernemen graag een reactie van het college op deze suggestie.
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4. Zorg: voor en met elkaar
Wij hebben het al eerder gezegd: 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.
Wij hebben eerder gepleit en ook toegezegd gekregen dat er meer ruimte voor
persoonlijk contact komt in de vorm van het kwartiertje “Quality time”. Wij
vernemen van het college graag hoe en wanneer dat gestalte gaat krijgen!
De kosten voor met name de jeugdzorg vallen zwaar tegen. De huidige
systematiek is voor een gemeente nauwelijk beheersbaar: voorop staat immers
dat de zorg waar nodig daadwerkelijk wordt verleend. Vele gemeenten hebben
op dit gebied inmiddels een financiële deuk opgelopen. We zullen er de komende
periode bovenop moeten zitten en van de zorgverlener tijdige informatie over de
kosten moeten zien te verkrijgen. Vraag aan het college: is dit een van de
overwegingen geweest bij het afsluiten van het nieuwe contract?
Ter afsluiting:
Dan zoals beloofd ter afsluiting nog een aantal losse punten:
-

Wanneer kunnen we eindelijk het alternatief van de Denktank Verkeer
verwachten?

-

Is het college bereid om alsnog op korte termijn te starten met de
publiekscampagne Heiloo-West goes West? Uit contacten met betrokkenen
van de denktank blijkt dat men dit getreuzel bepaald niet begrijpt. En dat
geldt ook voor onze fractie…

-

De invulling van de Zandzoom vordert gestaag. Samen met Limmen
ontstaat er een flinke wijk. In het Heiloose deel van de Zandzoom is niet
voorzien in maatschappelijke voorzieningen of bijvoorbeeld een
basisschool. Ons gevoel zegt dat we daar misschien samen met Limmen
toch nog eens goed naar moeten kijken. Hoe staat het college daar in?

-

Kan het college misschien al iets zeggen over de wens tot uitbreiding van
de Sporthal.

-

Wannéér wordt de beloofde uitbreiding fietsparkeren bij het station
gerealiseerd?

-

Heiloo moet een fietsdorp worden: is het college bereid te onderzoeken
wat er voor nodig is om de huidige hobbelige fietspaden aan te passen? Er
lijkt namelijk toch echt sprake van achterstallig onderhoud.

-

Tot slot: is het college bereid te onderzoeken of er in Heiloo een
Camperplaats ingericht kan worden, met een bijpassende sanitaire
voorziening?
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Als CDA-Heiloo hebben wij bij de Kaderbrief opgeroepen om de bredere opgaven
zoals duurzaamheid, wonen en zorg vooral raadsbreed op te pakken: “Waarom
moeilijk doen, als het samen kan?”
Wij refereren ook aan hetgeen Paul Scheffer afgelopen zaterdag tijdens de
jaarlijkse Willibrorduslezing heeft opgemerkt over maatschappelijke
duurzaamheid, waarbij er een collectief belang ligt dat boven de partijen uitstijgt.
Wat ons betreft staat de oproep nog steeds om gezamenlijk op te trekken op de
grote onderwerpen als duurzaamheid, wonen en zorg. Wij hopen dat de komende
periode daar stap voor stap uitvoering aan gegeven wordt. Onze inwoners
verdienen dat!

De fractie van CDA-Heiloo,
Hessel Hiemstra (fractievoorzitter)
Mart Brouwer de Koning (raadslid)
Ellen Jorna (burgerlid)
Marie Josée Hamers (burgerlid)
Hein Korthouwer (burgerlid)
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