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INLEIDING

Voorzitter, leden van de raad, college en kijkers thuis.
Hart Voor Katwijk kijkt terug op het meest enerverende
jaar van alle jaren dat het actief is in de gemeenteraad.
Neem bijvoorbeeld alleen al de tijdelijke N206, het gif van Boskalis, De Provocerende
Provincie en RVB. Vooral bij de laatste 3 is ook bij mij de verbazing en boosheid
toegenomen en het politiek vertrouwen behoorlijk afgenomen. Dat zeg ik dan als
politicus. Als klap op de vuurpijl “oh nee dat kan niet meer met het vuurwerk verbod”
Als kers op de taart kwam daar voor het zomerreces de aankondiging voor
bezuinigingen bovenop. De OZB verhogen vinden wij zoals we elk jaar zeggen: de
makkelijkste optie…. En daar gaan wij niet in mee. Het tekort is mede te danken aan de
gemeenteraad met nodeloze onderzoeken, geld verslindende projecten en moties
waarin we angstvallig het handje van de burger willen vasthouden. Met onze
amendementen en moties zullen wij u proberen te bewegen een andere keuze te
maken aan de hand van de programma’s.
Het uitgangspunt van onze Algemene beschouwingen en de bezuinigingsvoorstellen
zijn gebaseerd op:

- Terug naar de basis, bijzaken afstoten
- Zorgen voor goede wegen, veiligheid, groen, lee klimaat en uitstraling
- Faciliterende kerntaken die nodig zijn voor onze inwoners
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“De tijd van alles maar willen doen is voorbij!”
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PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING
Hart voor Katwijk ziet in dit programma geen grote bezuinigingen anders dan die
door dit college op groen zijn gezet. Goede ambtenaren zijn onmisbaar. Maar
zolang ze harder wegrennen dan dat we ze aan kunnen nemen zegt dat wel iets over
de kwaliteit van werken bij onze gemeente. We moeten er voor waken en
voorkomen dat de expertise op de verschillende afdelingen verdwijnt. Het is dus
belangrijker dat onze gemeentelijke organisatie e iciënter, met de juiste kennis op
de juiste plekken, in te richten dan bij elke bezuinigingsronde in he algemeen in de
organisatie te willen wegstrepen.

OZB
Zoals ik al eerder zei,Hart Voor Katwijk heeft zich de afgelopen periode uitvoerig
verdiept in naar alternatieven. Wij zullen met het inbrengen van amendementen en
moties aantonen dat OZB verhoging niet nodig is en dat we tegelijkertijd een link
bedrag voor onze burgers kunnen besparen. Zie het als een addendum bij huidige
plan van college. Ons eerste amandement is dan ook om de OZB niet te verhogen.

VASTGOED
Laten we starten met het gemeentelijk vastgoed. Natuurlijk heeft deze gemeente
vastgoed nodig om de publieke taak uit te voeren. Maar de gemeente heeft ook veel
vastgoed dat geen publieke taak (meer) heeft. De verkoop van Vastgoed zal wellicht
niet zo gemakkelijk worden maar biedt wel zeker een grote besparing op langer
termijn. Onlangs sprak ik bestuursleden van de Oranje Vereniging van Katwijk aan Zee,
die zeer geïnteresseerd zijn is de redschuur. Dit zou een mooi begin kunnen zijn. We
komen dan ook met een amendement voor de verkoop van het onnodige vastgoed
van de gemeente.
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PROGRAMMA 2: VERKEER EN VERVOER
We hebben over dit programma uitvoerig nagedacht. Ook over het aangekondigde
amendement om het spaarpotje voor wegenonderhoud te verminderen en vooruit
te schuiven. Wij zijn van mening dat ondanks dit voorstel het een besparing
oplevert, dit keihard terug zal komen. Kosten voor onderhoud worden met de dag
hoger, eisen worden jaarlijks hoger. Kwaliteit van de wegen en bereikbaarheid
heeft een hoge prioriteit. Nog meer bezuinigen op verkeer en vervoer anders dan
het voorstel van het college valt niet binnen ons kader.

VERKEERSVEILIGHEID EN HANDHAVING
Afgelopen jaar heeft Hart Voor Katwijk en Gemeentebelangen aandacht gevraagd voor
de toenemende geluidsoverlast door verkeer. Met name in de zomer, wanneer
voornamelijk motoren met veel te veel decibellen door de straten rijden en zorgen
voor onrust en veel irritatie. In de beantwoording van onze vragen werd duidelijk dat
er niet werd gehandhaafd. Voorzitter, dan willen wij toch graag duidelijkheid over de
stelpost uit W.5 waar er een bezuiniging wordt voorgesteld van 100.000 euro voor
handhaving die kennelijk al jaren niet werd uitgevoerd. Waar komt dit bedrag
vandaan?

KAM (KATWIJKSE AGENDA MOBILITEIT)
Wat betreft de Katwijkse agenda mobiliteit: er is een tekort aan personeel op
begeleiding, advies en ondersteuning verkeersmanagement. Voorzitter, verkenningen
lopen inmiddels al jaren. De Provincie zadelt ons op met verdichting en bebouwing
van het voormalig vliegkamp. Ik stel voor in gesprek te gaan met de Gedeputeerde en
geld te regelen op bestuursniveau om dit te regelen. Laat niet de Katwijkse burger
voor de kosten opdraaien die o.a. deze provincie veroorzaakt met bouwopgaven. Wij
zullen het voorstel tot opschaling dan ook niet honoreren tot u dit met provincie heeft
besproken en ze over de toepasselijke brug komen.
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PROGRAMMA 3 : ECONOMISCHE ZAKEN
Voor Hart Voor Katwijk is dit geen programma economische zaken maar
toeristische zaken. Als we kijken naar de voorstellen in het bezuigingingsplan
komen vooral die aspecten naar boven. Hart Voor Katwijk ziet kansen in dit
programma. Wel spreken we ons bij voorbaat uit over de integriteit die we als
gemeente dienen uit te stralen. Ik kom daar later nog op terug.

VVV EN KATWIJK MARKETING
Vanaf de start van Katwijk Marketing staan we al voor een doorlopend drama. Dit is
Katwijk! met een knip en plak , met soms items die niet kloppen, boekjes met Twitterstatistieken en volgers op social media waar niemand wat mee kan. Het vertrek van
Piet de Vries en nu weer het uitbesteden aan Leiden Marketing. Het is en blijft een
drama en dat moet maar eens stoppen. Ook het hele VVV kantoor , sorry VVV balie,
lijkt ons overbodig geworden. In goede, oude tijden stond er een representatief
kantoor, mooi voor de Vuurbaak. Nu is het verstop en lijkt / niemand (weet) het te
vinden, zonder internet te raadplegen / alleen als je op internet goed zoekt. Maar als je
dan toch online bent, tja, dan kun je gelijk op internet de VVV website bekijken…. De
tijd van noodzakelijke lyers en folders halen is voorbij. We hebben dan ook een
amendement om hiermee te stoppen. We moeten mee met de tijd! Een mooie
reclamespot over Katwijk uitzenden op Duitse kanalen is E ectiever dan al dit
geklungel bij elkaar. Dat scheelt ook in het drukken van lyers die overigens
momenteel meer reclame bevatten dan toeristische informatie.

EVENEMENTEN EN TOERISTISCHE VOORZIENINGEN
Voorzitter, de evenementen en toeristische voorzieningen in Katwijk zijn 1 van de
succesvolle dingen die onze gemeente bijzonder en aantrekkelijk voor toeristen maakt
Kijk naar HaringRock, dat inmiddels in het hele land en ver daarbuiten bekend is. De
Flower Parade en de Visserijdagen! Allemaal grotendeels geregeld door enthousiaste
vrijwilligers. Dit alles moeten we zeker behouden. Bedrijven in het centrum pro iteren
hiervan. Laat deze ondernemers dan ook investeren in deze evenementen. Het geld
dat nu door ondernemers ingelegd wordt in Marketing kan hier ten goede komen. Ik
roep het college op in gesprek te gaan met KOV zodat we goede keuzes kunnen
maken over subsidies.
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TOERISTENBELASTING
Voorzitter, de toeristenbelasting is een onderdeel waar u ons echt niet in mee krijgt bij
de planvorming van het college. In de commissies is hier ook duidelijk veel over
gesproken. Als gemeentebestuur moet u integer zijn in de afspraken die gemaakt zijn.
De afspraak om de belasting 1 maal in de 3 jaar verhogen is zo’n afspraak. Wij gaan dan
ook niet mee in het plan deze belasting. We stellen voor om de toeristenbelasting te
verhogen, maar pas nadat de afgesproken 3 jaar voorbij.. Dit geeft ondernemers de
noodzakelijke ruimte hun bedrijfsvoering aan te passen. We hebben hier een
amendement voor. Ik wil iedereen oproepen het amendement te steunen. Als de
Katwijkse ondernemers en bedrijven niet meer kunnen vertrouwen op de afspraken die
ze met de gemeente maken, dan is de basis voor een gezonde samenwerking
verdwenen.
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PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE
Voorzitter, ik sla programma 4 over. De voorstellen die daarin staan komen overeen
met onze kaders en we kunnen ons vinden in de door het college gemaakte
argumentatie. Programma 5 slurpt echter veel geld op. Voordat ik in ga op de door
ons voorgestelde bezuinigingen, wil ik het volgende meegeven: Subsidie zou in
onze ogen incidenteel en op projectbasis moeten zijn. We gaan uit van
zelfredzaamheid en goede inanciële boekhouding van verenigingen en
instellingen. We zien in dit programma echter voornamelijk structurele subsidies
en we proberen met onze amendementen verandering in dit programma voor te
stellen. Het moet niet zo zijn dat elke inwoner ieder jaar maar weer mee betaalt aan
stichtingen, clubs en verenigingen waar ze totaal geen deel van uitmaken.

BUITENSPORT ACCOMODATIES
De gemeente gaat hogere bijdragen vragen voor het onderhoud, beheer en aanleg
van buitensport accomodaties. Het is dweilen met de kraan open als we hier niet
ingrijpen. Met het opschroeven van de bijdrage alleen zijn we er niet. Hart Voor Katwijk
pleit dan ook voor een onderzoek naar de kosten. Het afstoten van het eigendommen
ligt in lijn met onze bijdrage eerder in deze Algemene Beschouwingen. Gebruikers van
accomodaties dienen zelfredzaam te zijn en de gemeente terughoudend met
structurele subsidies. We kunnen hier alleen een gedegen besluit nemen als we de
cijfers hebben. In de minimale variant levert dit al 150.000 euro op. We hebben een
amendement om de verhoging door te voeren en een onderzoek voor een maximale
variant. Meten is weten.

SPORTSTIMULERING
Het stimuleren van sport is geen wettelijke taak. De subsidie wordt nu gebruikt om
kwetsbare doelgroepen te stimuleren meer te bewegen. Mijn partner doet soms het
zelfde bij mij.. Maar daar krijgt hij geen subsidie voor.
Het is duidelijk dat er een ondergrens aan deze subsidie zit om ook vanuit het Rijk de
beschikbare middelen te blijven ontvangen. Toch zijn we van mening dat dit een
overbodige taak is die 747.000 euro kost. Dit is natuurlijk het totaal bedrag, maar geld
is geld. We hebben een amendement tot aanpassing. In onze opinie kunnen andere
partijen zoals vrijwilligers, mantelzorgers en familie dit overnemen. Binnen de diverse
sportclubs en verenigingen liggen ongetwijfeld mogelijkheden.
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CULTUURBEDRIJF
Het Cultuurbedrijf. Of het 'we blijven stiekem toch de bibliotheek ergens in ietsen plan'. Hart Voor Katwijk maar ook een groot deel van de bevolking is er wel klaar mee.
Hart Voor Katwijk vindt dat er vanaf het begin al een verkeerde insteek heeft
plaatsgevonden op dit dossier. Als we het echt over een cultuurbedrijf hebben, dan
hebben we het over een samenwerking van kunst, zang, dans, theater- en
muziekgroepen, en misschien, maar niet noodzakelijk een bibliotheek. In het Katwijkse
idee draait echter al jarenlang Alles om de bibliotheek. Alsof zij in de wereld van kunst
en cultuur onmisbaar is. Terwijl we in onze gemeente heel rijk zijn aan tientallen
verenigingen en groepen die al jarenlang op dit vlak goed presteren . Zeg gewoon, we
willen een nieuwe bibliotheek.
Nu zijn we alleen maar verenigingen en instellingen uit een grabbelbak aan het halen
om die bij de bibliotheek te voegen en dat noemen we dan een Cultuurbedrijf. Lukt dat
niet, dan pakken we toch een nieuw balletje… het is net lingo, maar dan tot nu toe met
alleen maar een rode bal. Misschien kunnen we Jan Versteegh uitnodigen om hier als
toezichthouder aan deel te nemen. Dat zou misschien wat humor toevoegen aan deze
kansloze zaak. Voor ons is de discussie klaar. Of je gaat écht voor een serieus
cultuurbedrijf, met meerdere partners uit verschillende kunst- en cultuurrichtingen. Of
je hebt ballen - en je zegt gewoon; we willen een nieuwe bibliotheek. Wat ons betreft,
als het om dat laatste gaat: Knap de Schelpendam op, behoudt de ondernemers in de
Burgt,steun de bibliotheken in de wijk en ga met andere culturele aanbieders om tafel
zitten om een écht , breed gedragen cultuurbedrijf op te zetten. Er staat al een groep
te popelen om samen te werken. Zo simpel kan het zijn!

PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN
Voorzitter, als we aankomen bij het sociaal domein dan kan ik niet anders dan deze
bijna over te slaan. Er staat al grote druk op de zorg. Eerlijk is eerlijk.. We krijgen te
weinig geld van de overheid, maar we doen op sommige vlakken misschien ook net
iets te veel.

PGB
Neem bijvoorbeeld het Persoonsgebonden budget. Dit tarief ligt in Katwijk 60% hoger
dan in andere gemeentes. Daarbij biedt onze ingekochte zorg zo goed als dezelfde , al
dan niet betere zorg. Wij zijn van mening dat Zorg, zorg is. Er zijn partijen die waarde
hechten aan keuzevrijheid op dit gebied, door bijvoorbeeld een geloofsovertuiging.
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Maar moeten we daar dan 60% meer voor uit willen trekken? Verlaag de PGB aan
individuele aanbieders die soms bij lange na niet de gewenste zorg bieden die binnen
de ingekochte zorg wel geboden wordt.

INBURGERING STATUSHOUDERS
Een rare maar toch enigszins begrijpelijke links(e) getinte uitgave is de extra
investering op de inburgering van statushouders. Hier krijgt de gemeente reeds een
bedrag voor maar legt zelf extra in bovenop dit wettelijke budget. Wij willen hier mee
te stoppen. Ook hier houden we het handje vast van de burger. Andere landen doen
hier zelfs helemaal niks aan. Als ik naar Australië verhuis verwachten ze ook dat ik het
zelf maar uitzoek.. Ze staan ook daar niet met een zak geld klaar om me te helpen in te
burgeren. Wanneer statushouders hier om serieuze redenen zijn, dan burgeren ze echt
wel in.
De overige punten in de zorg zal ik laten voor wat ze zijn. Het is te cru om deze er even
tijdens een Algemene beschouwingen door heen te drukken. Goed overleg en
informatie over de ontwikkelingen zijn nodig om hier gefundeerde uitspraken en extra
bezuinigingen op te doen.
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PROGRAMMA X: INVESTERINGEN EN MAG
Voorzitter zoals gezegd hebben wij veel van de programma’s overgenomen van het
college. Met een extra toevoeging die we graag mee willen nemen. De overige
programma’s zoals volksgezondheid en milieu en Programma Volkshuisvesting laten
we in deze beschouwingen voor wat ze zijn met de voorstellen die het college maakt.
De aankomende tijd hebben we hier nog genoeg besluiten te nemen als het gaat om
de ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Milieu blijft een on-going topic.

MAG SUBSIDIES EN WELZIJNSKWARTIER
Waar we mee willen afsluiten zijn De investeringen en de Maatschappelijke Agenda.
Het hoogtepunt van alle uitgaven die worden gedaan. Een simpele som van de
subsidies voor het Welzijnskwartier komt op bijna 4 miljoen uit. Wat ooit een
vrijwilligers organisatie was, is nu uitgegroeid naar een geld slurpende partij.
Waarschijnlijk zag de voormalig directeur dit aankomen een heeft het stokje
overgedragen.
Laat ik voorop stellen dat veel belangrijke taken door het Welzijnskwartier worden
uitgevoerd. Maar er zijn ook genoeg zaken waar wij als fractie hele grote vraagtekens
bij zetten. Hart Voor Katwijk is van mening dat veel vrijwillige taken van anderen zijn
afgepakt en onnodig geprofessionaliseerd. Eerder hebben we deze discussie gehad in
de gemeenteraad waarbij vrijwilligers in de inspraak mede deelde dat het werk niet
meer zo leuk is en professionals aangeven wat wel en niet kan. Halverwege projecten
stopt men abrupt want het geld is op.. Simpele projecten zoals een ko iebus,
Ontmoeten in de wijk, “ een goede buur zijn” kosten al bijna 800.000 euro. Je kunt de
subsidielijst niet nalopen of overal staat er wel een toegekende subsidie aan het
Welzijnskwartier. Ik moet toegeven dat ze daar echt iemand hebben zitten die weet
hoe je subsidies binnenharkt. Maar goed, dat zou zomaar een professional kunnen zijn
die van subsidiegeld betaald wordt. Voorzitter, Onderdelen als Ondersteunen en
versterken van vrijwilligers komt in de praktijk neer op: professionals gaan achter in de
zaal zitten en laten de vrijwilligers alles opknappen. Kosten: 204.000 euro. Wij hebben
hiervoor amendementen gemaakt.
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TOT SLOT
Voorzitter, laat ik afsluiten. Het afgelopen jaar heb ik met verbazing de discussie
gevolgd en gevoerd met o.a. de provincie. Ben ik boos geworden over de manier zoals
deze omgaat met onze gemeente en haar inwoners als het gaat om de N206, kappen
van bomen, Buiten het PIP (provinciaal inpassingsplan) werken en de Boskalis
discussie waarbij we de provincie beter niet hadden kunnen uitnodigen bij de
informatieve sessie. Het is goed om je emotie er buiten te laten maar bij dit soort
sessies zou je toch bijna iemand digitaal over zijn bureau willen trekken. Ook als het
gaat om Project locatie valkenburg en de bemoeienis van provincie en het rijk. Hup,
weer 600 woningen erbij met de sluwe spelletjes van het RVB, die de onervaren
wethouder als een Hans Klok laat goochelen met het aantal woningen. Woningen die
voor het grootste gedeelte niet naar Katwijkers gaan maar zullen worden bewoond
door mensen uit de regio. Leiden aan Zee komt met rasse schreden dichterbij. We
staan er bij en kijken ernaar. De gemeenteraad loopt er als een makke, tandeloze leeuw
achteraan.
Voorzitter, laten we een vuist maken naar Den Haag als het gaat om de veel te lage
tegemoetkoming van zorgkosten. Laten we een vuist maken naar de provincie als het
gaat om de belangen van de Valkenburgerse inwoners, ondernemers en leerlingen.
Laten we een gezonde gemeente worden, want nu kunnen we niet meer dan roeien
met de riemen die we nog hebben. Want dit jaar lijken die riemen te worden
meegesleurd in de krachtige zee, waar de heer van Helden afgelopen jaar nog op
beeld om hulp riep in een ilmpje, blijft de redding van de wethouder nog steeds uit.
Gijsbert Schrijvers (HVK)
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