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Beste voorzitter, leden van het college en gemeenteraad. Als Hart Voor Katwijk staan
we hier in onze tweede raadsperiode. Nog steeds met drie raadszetels en zelfs meer
stemmen dan de vorige keer. Wij volgen al jaren trouw ons verkiezingsprogramma.
En, onze kiezers hebben vertrouwen in de koers die we varen. Het feit dat wij als
eerste partij binnen drie maanden een verkiezingsbelofte hebben ingelost, namelijk
de pilot voor een bewaakte fietsenstalling, laat zien dat we duidelijk naar onze
inwoners luisteren.
Coalitie onderhandelingen
Waar we minder blij mee zijn is de samenstelling van het nieuwe college. Deze
nieuwe coalitie bestaat gewoonweg uit verliezers. Eén van de winnende partijen,
Hart Voor Katwijk, is bij voorbaat al uitgesloten geweest bij de onderhandelingen,
ongetwijfeld omdat het CDA stug vast hield aan de miljoenen verslindende
Bibliotheekplannen. De coalitievormende partijen wisten immers dat wij hier nooit
zouden afwijken van ons standpunt. Dit in tegenstelling tot Gemeentebelangen, die
blijkbaar meedoen in de coalitie belangrijker vonden, dan hun geloofwaardigheid
naar de kiezer.
Voorzitter, wij vinden tot op de dag van vandaag dat er geen recht is gedaan aan de
verkiezingsuitslag. En dat is betreurenswaardig te noemen voor de Katwijkse
Democratie. Desalniettemin was Hart Voor Katwijk wel blij verrast met de
aankondiging van een open bestuursstijl. Of dat ook daadwerkelijk vorm gaat krijgen
zullen de we aankomende periode moeten gaan merken. Hart Voor Katwijk zal straks
dan ook met een aantal moties komen waarbij wij hopen dat deze open bestuursstijl
duidelijk naar voren komt. Wij zullen zoals altijd ons verkiezingsprogramma volgen,
maar staan open voor goede initiatieven.
Zorg en welzijn
Een goed voorbeeld hiervan vind ik de problematiek rondom de zorg, waarbij we als
partij met de gehele commissie hebben gezocht naar de juiste oplossingen. Want
ook nu staan we nog steeds voor een grote uitdaging. De zorg is duur, veel te duur.
Dat wist de raad al enkele jaren maar de situatie lijkt inmiddels onhoudbaar te zijn
geworden. We moeten een nieuwe slag maken om een goede en adequate zorg in
de toekomst te waarborgen. Dit kan alleen als we als raad en commissie nauw
samenwerken. Hart Voor Katwijk is blij met de samenwerkingen, maar met de
ChristenUnie in het bijzonder. Want Hart voor Katwijk en de ChristenUnie hebben de
handen ineen geslagen door samen aan de slag te gaan, waarna een samenwerking
met de gehele commissie ontstond. Een stap in de goede richting. Maar laten we op
dit gebied ook eerlijk zijn naar elkaar. Eèn de oorzaken dat de kosten van de zorg
onnodig hoog zijn, ligt ook aan de Raad zelf, voorzitter.
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Initiatieven kosten geld. En Hart Voor Katwijk kijkt hier kritisch naar. De afgelopen
jaren heeft onze fractie veel moties, initiatieven en amendementen voorbij zien
komen die de zorg alleen maar duurder maken.
- Onnodige KeurmerkStickers op de deur die niks toevoegen aan bestaand beleid.
- Gemeentelijke bemoeienis voor echtscheidingsbemiddeling
- identiteitsgebonden zorgverlening en ga zo maar door.
We houden de zorg alleen betaalbaar als we als raad ook goed nadenken over wat
we inbrengen. Het is ook voor Hart Voor Katwijk moeilijk om soms nee te zeggen
tegen sympathieke voorstellen. Alle kleine initiatieven kosten een beetje geld. En al
die kleine beetjes maken samen een groot bedrag.
Ondanks de ongelooflijk slechte timing van het voorstel en belabberde communicatie
met alle betrokken professionals, zijn wij als Hart Voor Katwijk wel blij dat deze keuze
is gemaakt. Verandering was absoluut nodig. Door alles nu terug te brengen naar de
basis, 1 loket, 1 aanspreekpunt, kunnen we op deze manier meer controle krijgen
over de kosten. Ook hier zullen we voortgang kritisch blijven volgen.
Economie
Over geld gesproken voorzitter, Hart Voor Katwijk maakt zich al jaren zorgen over de
financiële situatie van de gemeente. De NUON gelden zijn in de vorige
raadsperiodes uitgegeven alsof het niks was. Onze zorgen gaan uit naar het
weerstandsvermogen. De algemene reserve is laag en onlangs heeft Hart Voor
Katwijk aangegeven dat die algemene reserve te pas en te onpas gebruikt wordt. Dit
was volgens het college echter absoluut niet waar.. Maar wat wil nu het geval...
Nog geen enkele weken later krijgt onze fractie een voorstel van 388.000 euro voor
een ijsbaan met de dekking uit de algemene reserve! De wethouder zag, ik citeer:
“geen mogelijkheid dit op een andere manier te financieren” Dit is nu precies wat we
bedoelen. Als alle potjes leeg zijn en er nergens anders geld te vinden is, spreken we
de algemene reserve aan. Dit gaat wat ons betreft met een veel te groot gemak.
Daarnaast is onze BSI (het potje voor strategische investeringen), op een dieptepunt.
Meevallers uit eerdere begrotingen worden alleen teruggestort in de algemene
reserve, terwijl de BSI voor Hart Voor Katwijk erg belangrijk is. Helaas konden wij de
rest van de raad niet overtuigen om naast de Algemene reserve, ook de BSI weer
aan te vullen. Hart Voor Katwijk vindt dat we ons op glad ijs bevinden. Zeker als we
kijken naar de nieuwe doorrekeningen van het Meerjaren Investerings Plan en de
garantstellingen die torenhoog zijn. De burger is de klos. Een verhoging van de OZB,
het nalatenschap van een vorig college.
We worden geconfronteerd met achterstallig onderhoud van onze wegen, waardoor
we nu 1 miljoen extra moeten investeren. Voorzitter, hoeveel lijken zitten er nog in de
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kast? En voorzitter, als er dan goede initiatieven zijn, zoals de aanleg van
ruiterpaden met subsidie van de overheid. Waarom pakken we dat niet op? Het geeft
ons en de ruiters de mogelijkheden om Katwijk mooier te maken. We hadden al lang
deze subsidie aan kunnen vragen! Laten we dat dan ook snel doen voordat de regio
gemeentes het landelijke potje leegmaken.
Het goede voorbeeld geven
Voorzitter, Tijdens mijn vakantie werd ik weer door verschillende media gebeld met
de vraag of de regenboogvlag al op het gemeentehuis hangt. O.a. SBS6 had het
ludieke filmpje van Podkat gezien en was benieuwd naar de ontwikkelingen. Tijdens
de verkiezingen hoorde we verschillende partijen zeggen dat we meer met acceptatie
en inclusie moeten doen bij o.a. scholen en verenigingen. Hoe kunnen we dat vragen
als we zelf halve maatregelen nemen? We dienen hier straks Gezamenlijk wederom
een motie voor in, in de hoop dat de open bestuursstijl zal spreken.
Wonen
Voorzitter, onze fractie maakt zich in alle opzichten grote zorgen over Wonen.
Geluiden die wij horen van inwoners maar ook stichting huurdersbelangen (SHD)
baren ons grote zorgen. Hart Voor Katwijk vindt dan ook dat we eens een stevig
gesprek aan moeten gaan met onze monopolist op de huurmarkt, Dunavie. Geluiden
van fusies, achterstallig onderhoud en verduurzaming waar de bewoners niet beter
van worden baren ons grote zorgen. Het woord ‘sociaal’ uit sociale huurwoningen is
bij Dunavie blijkbaar verdwenen. De huurmarkt zit vast. Er zijn geen goedkope
huurwoningen te vinden voor jongeren en de starters maken ook nauwelijks kans.
Tijdens de verkiezingen konden we elke partij horen schreeuwen over de
woningmarkt, maar deze partijen laten zich, op een aantal na, nu nauwelijks horen.
Daarnaast ligt er nog steeds een behoorlijke druk op de markt door het toewijzen van
woningen aan statushouders. Hart Voor Katwijk vraagt het college andere
gemeentes te volgen door ook in Katwijk geen voorrang meer te verschaffen. Ook
hier hebben we een motie voor.
Duurzaamheid
Het toverwoord van vandaag. Als het duurzaam is, dan is het bij voorbaat goed. Maar
het is soms ook langzaam.
Vier jaar geleden, hebben wij de wethouder al gevraagd om informatie en deelname
aan het SolaRoad-project. Daar is echter nog nooit actie op ondernomen. Waarom
niet? Deelname lijkt ons een goed plan.Wij wachten de beantwoording af.
Dat sommige sympathieke plannen rondom duurzaamheid niet altijd aanslaan laat de
subsidie voor energiescans wel zien. Het aantal mensen dat in de afgelopen drie jaar
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gebruik heeft gemaakt van deze subsidie is op 2 handen te tellen. Wij vinden het nog
steeds belachelijk dat er voor gekozen is om het subsidiebedrag te verhogen.
Hoe zit het eigenlijk met dat mooie plan Blue Energy? En hoe Kan Katwijk hiervan
Profiteren?
Voorzitter, onlangs sprak Hart Voor Katwijk met de verantwoordelijk wethouder over
het zogenoemde Big Belly afval management systeem. Dit kan en zal de
gemeentelijke kosten op afval doen afnemen. Hart voor Katwijk zal een motie
indienen met de vraag dit te onderzoeken. Andere gemeentes gingen ons al
succesvol voor. De informatie over Big Belly vindt u bij de stukken.
Onze pijlers voor deze periode
Hart Voor Katwijk is een transparante partij. We zeggen waar het op staat zonder
poespas en willen vooruit.Maar wel met de portemonnee in onze zakken. Zo zijn we
duidelijk naar onze burgers en ook naar de Raad en het College.
Daarom zal ik u in het kort aangeven waar wij de aankomende tijd aan willen werken
en waar u ons aan u zijde kunt vinden.
. Overkapping N206
. evenementenbeleid verbreden
. westerbaan doortrekken
. afschaffen hondenbelasting
. Zondagopenstelling
. Betaald parkeren op zondag
. Thuiswerken ambtenaren (Zeker gezien de kosten van de verbouwingen)
. Verkeersveiligheid in de gehele gemeente, daar hebben we ook nog een motie voor
Tot slot…. We hebben een hele vracht moties, allemaal de schuld van Mostert die
vorig jaar beweerde dat we niks deden, maar dat daar gelaten. Voorzitter, ik hoop op
steun van iedereen. Met samenwerken komen we verder, naar een beter, moderner
en hopelijk goedkoper Katwijk.
Gijsbert Schrijvers
Hart Voor Katwijk
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