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Bijdrage CDA-Heiloo behandeling Begroting 2021, 
meerjarenraming 2022 - 2024 
 
Voorzitter, 
 
Inleiding 
 
In de eerste plaats dank aan de organisatie en het college, die het gelukt is om - 
ondanks ingewikkelde werkomstandigheden als gevolg van de coronacrisis – een 
heldere begroting op te stellen.  
 
In de tweede plaats stellen wij vast dat met deze begroting het glas bepaald 
meer dan halfvol is. Terwijl een pandemie voortraast en er vele onzekerheden 
zijn, heeft het college kans gezien een begroting op te stellen waar muziek in zit 
en de woonlasten binnen de perken blijven. 
 
Deze begroting maakt immers ruimte voor een aantal belangrijke investeringen: 

- voortzeting van het corona herstelfonds; 
- extra impuls voor het groenonderhoud; 
- versterken van de dienstverlening; 
- klimaatmaatregelen; 
- een tweede sporthal; 
- minischermen langs het spoor; 
- de aansluiting A9; 
- een integraal kindcentrum in de Zandzoom. 

 
Kortom, een beleidsrijke begroting; en dat in crisistijd! Hoewel wij zeker 
niet de ogen sluiten voor de vele onzekerheden, staan wij pal achter deze 
benadering. De critici zullen zich echter omgetwijfeld in de handen wrijven: er 
zijn vele onzekerheden en dan is het heerlijk om elkaar de put in te praten. CDA-
Heiloo doet daar niet aan mee! Het is belangrijk om juist in deze tijd te blijven 
investeren, in en met elkaar. Deze begroting sluit daarmee prima aan bij ons 
motto bij behandeling van de Kaderbrief in juli, namelijk ‘Vertrouwen, Verbinden 
en Versnellen’. 
 
Kanttekeningen 
 
Toch hebben we als fractie wel degelijk een aantal kanttekeningen, waarbij wij in 
de eerste plaats refereren aan de in juli aangenomen motie ‘Kaderstelling’. Wij 
zouden van het college graag een reactie willen op de volgende punten. 
 

- Besparingen sociaal domein. Het college denkt een stevige besparing te 
bereiken door een groot aantal beheersmaatregelen in het sociaal domein 
te nemen. De geschetste beheersmaatregelen zijn nodig om niet verder uit 
de bocht te vliegen. Dit laat onverlet dat wij van het college verwachten 
dat de daadwerkelijk aan onze inwoners te verstrekken zorg op peil blijft. 
Het college reserveert voorzichtigheidshale een stelpost: die wordt wat ons 
betreft ook ingezet indien blijkt dat de zorg zelf in het gedrang komt. 
Graag een reactie hierop. 
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- De BUCH-organisatie. Omdat de begroting van de BUCH over 2021 al in 
juli is vastgesteld, zullen gevraagde aanvullende besparingen op de BUCH-
organisatie pas komend jaar worden uitgewerkt en dus op zijn vroegst in 
2022 effect opleveren. Dat vinden wij niet bepaald slagvaardig. Op 15 juni 
jl. hebben wij per motie aan het college gevraagd om uiterlijk 1 oktober 
een afbouwplan inhuur op formatie te presenteren. Inhuur is immers 
tenminste twee keer zo duur als vast personeel. Met de huidige 
economische omstandigheden zoeken vele inhuurkrachten zekerheid: het 
moet toch mogelijk zijn op korte termijn te besparen door vast personeel 
aan te nemen! Waar is het afbouwplan, zodat reeds in 2021 op dit gebied 
resultaat geboekt kan worden? Graag een reactie.  
 

- Bekendmakingen Uitkijkpost. Op een aantal andere onderdelen is een 
besparing ingeboekt. Opvallend is de besparing van 20.000 Euro door de 
bekendmakingen via een fysiek weekblad te schrappen. Ondanks de 
digitalisering vinden wij dat op dit moment een brug te ver. De Uitkijkpost 
staat voor ons ook gelijk aan verbinding in het dorp en dat moeten we 
koesteren. Wij kunnen met dit onderdeel van begroting niet instemmen en 
hebben daarom een amendement ingediend.  

 
Meer specifiek 
 
Daarnaast vragen wij aandacht voor de volgende specifieke zaken: 
 

- Wonen & bouwen: Bij behandeling van de Kaderbrief en ook daarvoor 
hebben we aandacht gevraagd voor het bouwtempo. De nood is hoog, in 
vrijwel alle categorieën is schaarste. Wij hebben als Heiloo de luxe dat we 
concrete bouwlocaties hebben, zeker nu de Provincie besloten heeft zeer 
restrictief te zijn met nieuwe bouwlocaties. De Zandzoom moet dus ook zo 
snel mogelijk van start. Daarnaast pleiten wij ervoor om ook de locaties in 
het dorp maximaal te benutten. Daarom hebben wij een motie ingediend 
met als strekking om de inbrei-locaties als een samenhangend programma 
in te vullen met een zogenaamd ‘vlekkenplan’. Hiermee komt de raad 
dichter op de bal en kan tijdig worden aangegeven wat de gewenste en 
mogelijke ontwikkeling is. 

  
- Onderhoud fiets/wandelpaden: Niet alleen tijdens onze CDA-fietsrondes 

door Heiloo, maar ook tussentijds krijgen wij signalen dat de kwaliteit van 
veel fiets- en wandelpaden ondermaats is. Juist nu in coronatijd het 
dagelijkse fiets- of wandelrondje steeds belangrijker wordt, valt op dat het 
op sommige plekken gewoon gevaarlijk is, zeker voor mensen die minder 
goed ter been zijn. Met de Fixi app kan een ieder een melding doen over 
de staat van de openbare ruimte. Dat werkt behoorlijk. Echter, het college 
erkent dat sprake is van achterstallig onderhoud. Wij vragen het college 
om op basis van de actuele meldingen te bezien of een tussentijdse 
inhaalslag mogelijk is dan wel de raad aanvullende opties voor te leggen. 
Daarnaast kijken wij uit naar de voorstellen om van Heiloo daadwerkelijk 
een fietsdorp te maken. Dat is overigens meer dan een snelle 
fietsverbinding van Heerhugowaard naar Beverwijk! En bovendien heeft de 
Tweede Kamer onlangs besloten dat binnen de bebouwde kom de 30 km-
zone de norm wordt. Dit kan vergaande gevolgen hebben voor de 
inrichting van ons dorp. Hoe kijkt het college hier tegenaan?  
 

- De tweede sporthal. Die kan met deze begroting van start. Dat is toch echt 
wel een mijlpaal, waarbij wij als CDA-Heiloo best wel een beetje trots zijn 
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dat we in oktober 2019 per amendement een – naar nu blijkt – 
beslissende duw hebben gegeven. Wel een kanttekening: het wordt wat 
ons betreft geen veredelde bollenschuur, maar een doelmatige en 
duurzame voorziening, waar heel veel sporters vele jaren van kunnen 
genieten! Verder pleiten wij ervoor om dan er dan ook gelijk een 
duurzame hal van te maken. Sterker: waarom mikken we niet op 0 op de 
meter en halen we alles uit de kast wat er aan zonnepanelen en andere 
technieken behaald kan worden? 

 
- Speelvoorzieningen: Wij lezen in de begroting dat er ten aanzien van 

speelvoorzieningen sprake is van achterstallig oinderhoud, maar dat het 
college afhankelijk van de begrotingsbehandeling met een ambitieniveau 
komt. Wij vinden dit eerlijk gezegd nogal cryptisch, dus wij willen daar 
duidelijk over zijn.…  Het is juist tijdens deze corona-tijd essentieel om 
voldoende te bewegen en ook buiten te kunnen zijn. Wij vinden een impuls 
aan de bestaande openbare speelvoorzieningen op zijn plaats. Die impuls 
kan bestaan uit vervanging van verouderde voorzieningen dan wel 
aanvullende voorzieningen. Daarnaast ook investeren in het aantal 
openbare sportvoorzieningen, zoals een trimbaan en fitness-toestellen? 
Wij vernemen graag een reactie van het college. 
  

- Minischermen langs het spoor: Wij hebben het al eerder gezegd, hak de 
knoop door en ga realiseren. Wij pleiten er wel voor om maatwerk toe te 
passen; op sommige delen van het traject is een gewoon scherm prima en 
daarmee kan het forse bedrag van 1,7 ME worden teruggebracht. 

 
Ter afsluiting… 
 
We hebben de afgelopen maanden vele prachtige initiatieven van saamhorigheid 
en verbinding gezien. 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. Dat moeten we vooral in deze donkere maanden vasthouden, 
want dat is niet in geld of in een begroting uit te drukken.  
 
Wij kunnen op deze plaats natuurlijk ook nog lang stil staan bij de eerder 
genoemde onzekerheden vanwege de coronacrisis, de exacte uitwerking van de 
vergoedingen van het Rijk, de ontwikkeling van het gemeentefonds; de 
oplopende werkloosheid etc. etc.  
 
Echter, het zijn bijzondere tijden en dat vraagt ook om bijzondere aanpak. Deze 
begroting is een stevig vertrekpunt: we moeten ons richten op 
investeren, in mensen en in onze voorzieningen dicht bij huis! Wij 
vertrouwen het college toe om daarmee op pad te gaan, maar ook om bij ons als 
raad terug te komen, wanneer de situatie daar om vraagt. En het zou heel goed 
zijn wanneer deze raad juist in deze turbulente tijd zich breed achter dit college 
en deze begroting schaart.   
 
 
De fractie van CDA-Heiloo, 
 
Hessel Hiemstra (fractievoorzitter), Mart Brouwer de Koning (raadslid) 
Ellen Jorna, Marie Josée Hamers, Hein Korthouwer (burgerleden) 


