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Voorzitter Dank....DOEN! Wil het college 
complimenteren met deze begroting, met de titel geluk gezondheid en innovatie. Waarbij de eerste 
twee wel erg van toepassing zijn op de tijd waarin wij leven. Zelfs de derde is goed gekozen, want 
door de COVID maatregelen zijn we gedwongen om heel snel te innoveren. Wie had vorig jaar 
kunnen bedenken dat we dit jaar de Algemene Beschouwingen vanaf huis zouden moeten doen. 
Het systeem is misschien niet ideaal, maar heeft er toch voor gezorgd dat de raad zijn taken kan 
blijven uitvoeren. Zodoende kan het democratische proces gewoon voortgang vinden. 
 
Ter inleiding even een stukje terug in de tijd. In de eerste algemene beschouwingen stelde DOEN! 
een vraag aan de wethouders  quote: “Kan er van diverse voor de hand liggende risico’s een 
risicoanalyse gemaakt worden waarbij de risico's beschreven worden als oorzaak-risico-gevolg. En 
welke beheersmaatregelen treft het college.  En................., we hebben het immers over de 
begroting, wat de mogelijke financiële gevolgen zijn.” Hiermee kan het college aantonen 'in control’ 
te zijn. De Corona crisis heeft aangetoond hoe relevant deze vraag is en hoe belangrijk het is als 
gemeente voorbereid en weerbaar te zijn. 
 
DOEN! Wil deze opmerking gebruiken als brug naar het geven van een compliment aan College, 
Griffie en ambtenaren. Zij hebben ervoor gezorgd dat, ondanks dat er vanaf maart een geheel 
nieuwe werkelijkheid ontstond van thuiswerken, digitaal vergaderen etc., de zaken gewoon zijn 
doorgegaan. De begeleiding van diverse maatregelen is goed opgepakt en onze bewoners en 
bedrijfsleven zijn zoveel mogelijk in deze nieuwe werkelijkheid  begeleid en gesteund. Dat is niet 
voor iedere gemeente vanzelfsprekend gebleken. Maar hoewel Noordwijk als gemeente het goed 
doet twijfelt DOEN! nog altijd aan het ‘in control’ zijn. Vandaar wederom de vraag: komt er voor dit 
jaar een risicoanalyse? 
 
Het begeleiden en ondersteunen van inwoners en bedrijfsleven betekent ook handhaven waar 
zaken uit de hand dreigen te lopen. Maar bij het handhaven is het vooral belangrijk dat iedereen 
langs dezelfde lat wordt gelegd. 
Sprekend over dezelfde lat brengt ons bij het ODWH. Als resultaat van de column van de VVD, lijkt 
het alsof er discussie mogelijk is over het wel of niet gebruik maken van diensten van het ODWH.  
Wordt het standpunt van de VVD fractie, dat Noordwijk op korte termijn afscheid moet nemen van 
het ODWH, gedeeld door de VVD wethouder? 
Wat DOEN! Betreft is er zeker geen sprake van afscheid! Het ODWH voert de opdrachten uit die 
de gemeente Noordwijk het toevertrouwd. Het ODWH is objectief dus op deze manier wordt iedere 
zaak onafhankelijk beoordeeld. Hierbij worden de door deze raad in 2019 vastgestelde kaders als 
leidraad gehanteerd. Wanneer hier onrust over ontstaat, zoals nu rond de paardenweitjes, is het 
de verantwoordelijkheid van het college om duidelijkheid te geven.  In de eerste plaats aan de 
inwoners, maar ook aan de raad. Zoals ook aangegeven in de begroting “we communiceren open 
en professioneel”.  
Advies van DOEN!...: dit kan  beter! Gaat het college de communicatie verbeteren en zo ja, hoe? 
Communiceren is niet alleen het feestelijk openen van een speeltuin of bushalte, maar ook 
duidelijk en proactief uitleg geven over zaken die schuren in de samenleving. 
 
Doen! heeft eerder al aandacht gevraagd voor de beschamende hoeveelheid vragen en moties 
van zowel oppositie als coalitie aan dit college. Maar liefst 48 pagina’s aan vragen zijn er over de 
begroting gesteld. DOEN! leidt hieruit af dat de begroting kennelijk noch door oppositie, noch door 
de coalitie wordt begrepen of misschien te ingewikkeld wordt gevonden. DOEN! Vraagt of deze 
begroting wel gedragen wordt door de coalitie? Tevens vraagt DOEN! of deze partijen uiteindelijk 
een onderbouwd oordeel over deze begroting kunnen geven als er zoveel vragen zijn.  
 
Daarnaast is het voor de geloofwaardigheid van het college een slechte zaak dat juist coalitie 
partijen veel moties indienen. Kennelijk doet dit college maar wat, zonder dat ze dit vooraf 
onderling afstemmen met de raadsleden van de coalitie partijen. Of is het gewoon hip om door 
middel van het indienen van veel moties jezelf in ‘the picture’ te zetten? 4 jaar lang verkiezingstijd? 



 

 

 
Hoe kunnen de inwoners van Noordwijk vertrouwen hebben in een college dat blijkbaar ook door 
de eigen achterban niet wordt begrepen? 
 
DOEN! Heeft in de vorige algemene beschouwingen ook aandacht voor gevraagd voor de digitale 
dienstverlening en de hierbij behorende cyber beveiliging. Deze is nu keurig op orde, maar het is  
belangrijk dat dit constant gemonitord wordt, doorlopend zoals in de begroting staat. 
Het is ook belangrijk dat de digitale dienstverlening laagdrempelig en gebruiksvriendelijk is, want 
niet iedere burger is een Bill Gates. 
 
Nu veel  inwoners verplicht thuis zitten en daardoor hun normale activiteiten en sociale contacten 
moeten missen is het misschien een idee om te onderzoeken of een digitale huiskamer kan 
worden ingericht. De gemeente zou daarbij ondersteuning kunnen bieden. Waardoor, al is het een 
digitaal contact, men daar toch een beetje “geluk” uit kan halen 
 
Hierbij wil DOEN! benadrukken dat de in de gemeente al draaiende projecten, zoals Reuring, 
MeetupNoordwijk, Welzijn Noordwijk, dit succesvol doen en de investering meer dan waard zijn. 
 
Tijdens de laatste discussie rondom Bronsgeest heeft DOEN! nogmaals aangegeven dat het 
belangrijk is om de huisvestingsproblematiek gezamenlijk met de andere gemeenten in de 
Bollenstreek aan te pakken.  
Een locatie voor opvang voor spoedzoekers, of wel een zogenaamd “scheidingshotel” is zoals 
onlangs bleek in Teijlingen financieel niet haalbaar, maar is misschien wel mogelijk wanneer het 
Bollenstreek breed zou worden aangepakt. 
In de begroting wordt door het college aangegeven dat Noordwijk hierin een voortrekkersrol wil 
spelen. Het moge duidelijk zijn dat DOEN! dit ondersteunt. Samen bereik je meer, veel problemen 
waar Noordwijk mee te maken heeft, spelen Bollenstreek breed. Ook moeten we met elkaar, eens 
en voor altijd het woord spoedzoeker definiëren, zijn dat alleen gescheiden mensen, of ook de 
statushouder of degene die door omstandigheden op straat terecht is gekomen? Dit probleem 
moeten we gestructureerd aanpakken en niet her en der een pleister plakken. Kan het college met 
een eenduidige definitie van spoedzoekers komen? En wat is de status van ”spoedzoekers” ten 
opzichte van mensen die al jaren op zoek naar een woning zijn? 
 
We moeten echt werk maken aan de woonproblematiek rond arbeidsmigranten. Dit in 
samenwerking met de ook in de andere gemeentes werkende uitzendbureaus en kwekers. 
Maar ook de winkelleegstand en de discussie rondom de GOM kunnen beter samen met de 
andere Bollenstreek gemeentes worden aangepakt. 
 
Tijdens de laatste discussie over het al dan niet geheel volbouwen van Bronsgeest, heeft DOEN! 
aangegeven dat we de bouw van de geplande 660 huizen steunen, maar dat het behouden van 
open landschap ook een onderdeel is van de leefbaarheid en het welbevinden van de inwoners. 
Zoals ook de GOM en het nieuwe initiatief van de economic board “Vrijlanders” die, zij het met een 
andere insteek, ook onze mooie bollenstreek en het open landschap tussen de bebouwing willen  
behouden. Want ook dat is leefbaarheid! 
 
Als laatste wil DOEN! nog een opmerking maken over  het fusie proces. De meeste inwoners zijn 
ondertussen wel aan de fusie gewend. Dit is ook te zien geweest in het proces rondom het 
schrijven van de Toekomst Visie van Noordwijk. In de politiek ligt dat vaak anders, wanneer de 
Noordwijkerhouters het hebben over Noordwijkerhout wordt hun Calimero gedrag verweten, terwijl 
het bij de oud-Noordwijkse raadsleden wel heel veel gaat over het voormalige Noordwijk. Laten we 
daar met elkaar het komende jaar aan werken en Samen een mooie Toekomst maken voor het 
huidige Noordwijk. 
 
Dank u wel. 

 


