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Heiloo, 6 november 2017  
 
 
CDA-bijdrage: Begroting Heiloo 2018 
 
 
 
Voorzitter, 
 
 
Voordat ik inga op de begroting, neem ik de vrijheid om kort terug te blikken en 
een balans op te maken.  
 
 
Ter inleiding…. 
 
In 2014, bij het begin van deze collegeperiode, heb ik namens CDA-Heiloo aan 
het college en ambtenaren gevraagd om een scherpe discipline en vooral om 
stuurmanskunde. Daarbij heb ik ook aangegeven dat wij als raad tijdig heldere 
keuzes moeten maken, waarbij het belang van Heiloo als geheel voorop moet 
staan.  
 
Die oproep moet u zien in de context van 2014: midden in een economische 
crisis met als gevolg lagere inkomsten, hogere uitgaven, grote uitdagingen om 
bezuinigingen te realiseren, en daarnaast de opgave om voor minder geld de 
zorg meer lokaal te gaan organiseren.  
 
We ontkomen er bij deze begrotingsbehandeling er niet aan om een balans op te 
maken. De verkiezingen in maart volgend jaar werpen immers hun schaduw 
vooruit. 
 
 
Balans opmaken… 
 
Onder het motto “Samen krachtig verder” heeft dit college wezenlijke resultaten 
geboekt: 
 

- er is tijdig ingegrepen in de omvang en efficiëncy van de eigen 
organisatie. 

- er is aangeschakeld op de ambtelijke samenwerking BUCH, gericht op 
driemaal een K: meer Kwaliteit, minder Kwetsbaarheid, tegen minder 
Kosten. 
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- er is voortgang in het accommodatiebeleid: stap voor stap naar meer 
gemeenschappelijk gebruik van onze voorzieningen, lagere kosten, meer 
toekomstvast.  

- er zijn belangrijke besluiten geomen en er is voortgang wat betreft onze 
toekomstige bereikbaarheid, infrastructuur en woningbouw. 

- de landelijk opgedragen monsterklus om de zorg vanuit de gemeente te 
gaan organiseren is geklaard, met ongetwijfeld her en der een kras. 

 
De vraag is natuurlijk: is dit nu ‘zichtbaar en tastbaar’?  
 
Een paar voorbeelden, kris kras door elkaar: de gemeentelijke organisatie is 
daadwerkelijk gekrompen, de BUCH-organsatie staat en werkt, de Hobbyfarm is 
verhuisd, de BukBuk is weer in gebruik, de voorbereidingen voor de aansluiting 
A9 en de spoortunnel zijn in volle gang en – zoals het Noord-Hollands Dagblad 
schreef – een ‘politieke realiteit’. Diverse wegen en rioleringen zijn vernieuwd. 
Woningbouw is op vele plekken gerealiseerd of in volle gang. De eerder gestarte 
inhaalslag voor woonzorgcentra is afgerond: De Loet en Overkerck zijn 
vernieuwd en bij Nieuw Varne is er prachtige nieuwe voorziening bij gekomen. 
Met het Sociaal Team wordt, waar het kan, vanuit de WMO maatwerk geleverd. 
Samen met Duurzaam Heiloo zijn diverse initiatieven gerealiseerd. 
 
Dit is een greep uit de resultaten. Het vertaalt zich ook in resultaten in de 
financiële werkelijkheid en daarmee zijn we bij het eigenlijke onderwerp: de 
begroting. 
  
De bovenstaande aanpak heeft ons gebracht waar we nu staan: een structureel 
sluitende begroting met een duidelijke ‘plus’. En dat is bepaald geen geringe 
prestatie!  
 
Vooruitkijkend mogen we zelfs vaststellen dat we door het dal van de 
economische crisis zijn; het VNG heeft aangekondigd dat het regeerakkoord van 
het nieuwe Kabinet er toe leidt dat ook de gemeenten fors meeprofiteren en 
meer financiële ruimte krijgen. Dat laatste is nog niet in deze begroting 
opgenomen.  
 
 
Ruimte om te investeren in de toekomst… 
 
Als wij met deze begroting vooruitkijken: de tijdig door dit college genomen 
maatregelen geeft ons het vermogen om de toekomst aan te kunnen. We 
kunnen investeren in infrastructuur, in bereikbaarheid, en ook in voorzieningen 
rond het NS-station. We kunnen investeren in onze gemeentelijke 
accommodaties voor sport, welzijn en cultuur. We kunnen investeren in meer 
zorg en tijd voor de kwetsbaren. We kunnen investeren in duurzaamheid en in de 
broodnodige energietransitie.   
 
Dit alles is voor ons als CDA essentieel, ook wel samengevat met de term 
rentmeesterschap. Dat is geen loze kreet, maar een belangrijke hoofdopdracht. 
We moeten ons richten op de generaties die na ons komen en verder kijken dan 
ons eigen belang, ook op financieel gebied.  
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Meer specifiek over de begroting 2018…  
 
Vanuit dit algemene beeld kom ik toe aan een aantal meer specifieke punten in 
de voorgestelde begroting, waarbij ik deze vooral toets aan onze inbreng bij 
behandeling van de Kaderbrief dit voorjaar. 
 
Ik begin met twee letterlijke ‘zorgpunten’: 
 
Wij hebben reeds eerder gesteld dat het niet zo kan zijn dat de jeugdzorg het 
kind van de rekening wordt! Er ligt nu een stevig geschil voor, waarbij vanuit de 
zorgverleners wordt gesteld dat zij te zwaar gekort worden en waarbij vanuit de 
regiogemeenten wordt gesteld dat ‘de overhead’ te duur is. De rechter heeft 
gesproken: de partijen moeten er gezamenlijk uit zien te komen. Vraag aan het 
college: kunt u hier een toelichting op geven? 
 
Wij hebben ook aangegeven dat bij de decentralisatie op een aantal punten de 
versobering is doorgeslagen, met name bij de schoonmaakondersteuning. Zowel 
de cliënt als de verzorger missen domweg tijd voor een praatje met elkaar! Het 
college heeft het onderwerp eenzaamheid inmiddels opgepakt, maar wij hebben 
ook gevraagd om op dit punt nog dit jaar te komen met concrete voorstellen die 
leiden tot meer Quality Time. Dat zien wij in deze begroting niet terug. Graag 
een reactie hierop.  
 
Verder blijkt uit de cijfers van de bibliotheek dat deze er qua financiën 
structureel niet goed voor staat. De bieb is belangrijk en heeft een functie die 
veel verder gaat dan het uitlenen van boeken. Wij constateren echter ook dat de 
bibliotheek met het gebruik van het huidige pand op een te grote voet leeft. Met 
een flinke medegebruiker zou de huur behoorlijk omlaag kunnen en wordt een 
goede stap gezet op weg naar een financieel gezonde bibliotheek. Wij sluiten ons 
dan ook aan bij de motie die daarover is ingebracht. Overigens: als suggestie 
voor een medegebruiker wordt wel de GGD genoemd, maar bijvoorbeeld een 
Barista café met heerlijke koffie en een doorgang naar de bibliotheek: dat lijkt 
ons ook wel wat! 
 
Dan naar een heel ander punt: Het aanpakken van de zogenaamde ‘Holle 
Kiezen’. We hebben eerder per motie aan het college gevraagd een uiterste 
poging te doen om hoek Stationsweg/Kennemerstraatweg en voormalige 
supermarkt Zevenhuizerlaan, tegen de WOZ-waarde, zelf te verwerven. Ja, er 
hebben kennelijk gesprekken plaatsvonden, maar is er nu echt de gevraagde 
ultieme poging gedaan? 
 
Ten aanzien de reservering voor een geluidsscherm bij Plan Oost: die wordt in de 
algemene reserve gestopt, zoals het college eerder had aangegeven. Blijft echter 
staan de per motie gedane toezegging dat, indien andere partijen zoals 
Rijkswaterstaat bereid zijn hier aan bij te dragen of indien andere effectieve 
technieken beschikbaar komen, het oorspronkelijke budget alsnog ter 
beschikking moet worden gesteld. 
 
Voorts hebben wij gepleit om ten aanzien van het Verkeersplan ook te richten op 
enerzijds handhaving en anderzijds het nemen van gedragsmaatregelen. Uit 
terugkoppeling in de commisie Openbare Ruimte blijkt dat hier nu niet echt veel 
voortgang in zit. Dit zijn echter wel maatregelen die reeds nu genomen kunnen 
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worden en die overigens ook het vertrouwen van omwonenden in een goede 
afloop van het Verkeersplan een duw in de goede richting kunnen geven. 
Bovendien: ook vanwege het feit dat in 2019 de Vennewaterweg een jaar dicht 
gaat, zijn dergelijke acties geboden! Wij willen op dit punt heel duidelijk actie 
door het college. 
 
Dan wat betreft het Verkeersplan nog het volgende. Vorige week is door de 
bewonersgroepen een procesvoorstel ingediend. Wij roepen het college op daar 
op aan te sluiten en dat in een notitie uit te werken, waarbij wordt aangegeven 
wat de planning wordt en vooral ook op welke termijn de reconstructie van de 
Kerkelaan kan worden gestart. 
 
Immers: het is belangrijk om voortvarend de aanpassing van de Kerkelaan te 
realiseren en daarbij ook in de pas te blijven met de afsluiting van de 
Vennewatersweg die in 2019 gepland staat in verband met de bouw van de 
tunnel onder het spoor. Deze elementen hebben wij in een motie verwerkt.  
 
Hiermee kom ik aan de drie ‘PM—posten’ die het college aangeeft: aanpassing 
Vennewatersweg, Verkeersplan, Fietsparkeren Stationsgebied. Daarnaast wijst 
het college er op dat het raadsvoorstel voor de financiën voor de aansluiting A9 
weliswaar in december aanstaande in de raad ligt, maar past binnen het 
begrotingssaldo. Wat betreft het laatste: deze volgorde verdient bepaald geen 
schoonheidsprijs. Wij hadden dat heel graag gewoon nu op tafel willen hebben.  
 
Wel is het zo dat wij als gemeente Heiloo – door de in de afgelopen periode door 
dit college genomen maatregelen – ruimte hebben voor investeringen.  
 
Echter: goede timing, gepaste soberheid en creativiteit moeten er voor zorgen 
dat we dat in balans houden met onze overige uitgaven en toekomstige 
uitdagingen.  
 
 
Ter afsluiting… 
 
In een periode van hevige tegenwind zijn stevige maatregelen genomen en 
concrete resultaten geboekt. De bomen groeien niet tot aan de hemel, maar er is 
ruimte om te investeren.  
 
Dit alles in een gemeente waar je – ook in financiële zin – veel waar voor je geld 
krijgt: van de 4 BUCH-gemeenten hebben wij de laagste woonlasten; en ook 
voor ondernemers zijn wij een gemeente met lage lasten. 
 
Nog belangrijker: ook in immateriële zin staan we er goed voor. Heiloo is een 
fantastisch dorp dat we graag van generatie op generatie door willen geven! 
 
 
De fractie van CDA-Heiloo 
 
Hessel Hiemstra (fractievoorzitter) 
Hanny Kaan 
Mart Brouwer de Koning 
Josca Ligteringen (burgerlid) 


