
We blikken terug op het aflopende jaar 

Een jaar dat in het teken staat van Corona. Corona zet de wereld op zijn kop. Waar tien jaar 
geleden de teneur nog was: “overheid daar moet je zo min mogelijk van hebben”, is er inmiddels 
weer breed behoefte aan een sterke overheid. Zelfs de VVD pleit er voor in het 
verkiezingsprogramma. De minder betaalde beroepen, bleken plots de meest cruciale te zijn. 
Corona drukt ons ook met de neus op het feit dat succes niet zo maakbaar is, als we soms wel 
eens zouden willen geloven.


We lezen in de begroting “Naast veel ondernemende inwoners, maken ook kwetsbare groepen 
onderdeel uit van de Noordwijkse samenleving, groepen met een beperkte zelfredzaamheid. 
Uitersten om rekening mee te houden.” Dat lijkt ons niet een juiste voorstelling van zaken. Mensen 
met een kwetsbare kant kunnen ook ondernemend zijn en Corona laat ons zien dat ook 
ondernemers kwetsbaar kunnen zijn en niet zelfredzaam. De ondernemende topper van vandaag 
is de kwetsbare inwoner van morgen. 


Corona heeft ons gewezen op het belang van solidariteit. We moeten het samen voor elkaar 
krijgen en elkaar uit de brand helpen. Mensen wordt gevraagd iets in te leveren aan 
bewegingsruimte, in het belang van de kwetsbare gezondheid van een ander. Samenhang en 
verbondenheid in de samenleving is daarvoor nodig, investeren in de verbindende elementen als 
welzijnswerk, cultuur en wijkverenigingen, dit laatste ook in Noordwijkerhout en De Zilk, kan hierbij 
helpen. Wat ons betreft mag dat wel een onsje of liever een kilootje meer.


In het licht van voorgaande bespiegeling, vinden wij het nog steeds weinig hartverwarmend, zeg 
maar kil, dat het college niet aarzelde om dit voorjaar de “Doe mee regelingen” voor de minima 
stop te zetten. Alsof de minima door de lock-down ineens geld over hadden, geen computer meer 
hoefden te gebruiken en de schoolkosten ineens lager zouden uitvallen.

 

In de strategische visie staat “Betrouwbaarheid” op 1. We lezen: “ons handelen is uitlegbaar” en  
“we zorgen er in de basis voor dat gelijke situaties altijd gelijk worden behandeld.” Zo staan we 
voor de opgave, zorgvuldig om te gaan met bollengrond en het open landschap. Sommige 
mensen hebben een illegaal paardenweitje, een ander een illegale stal of manege. De 
paardenweitjes worden hard aangepakt, op de plaats van de illegale stal en manege mag, als 
beloning, volop gebouwd worden. De gelijkwaardige behandeling is hier ver te zoeken. Dat is, 
vinden wij, niet uit te leggen. Maar misschien wilt u zo een poging wagen. We sluiten ons aan bij 
de motie van Bruisend Noordwijk over dit onderwerp.


Participatie is een ander speerpunt, dat regelmatig wordt benoemd. Toch bereiken we vaak maar  
een vrij select gezelschap. Laten we vaker een tegengeluid uitnodigen aan de ronde tafel. Dat is 
goed voor de kwaliteit van de besluitvorming en het creëren van draagvlak. Maar ook het 
digipanel kunnen we veel vaker raadplegen. En dan niet alleen voor “veilige” onderwerpen als ons 
huisvuil, maar ook over woningbouw, Bronsgeest, kuuroord-investeringen en parkeren. 


We kijken vooruit naar het komende jaar 

Er wordt wat krampachtig vastgehouden aan het beeld dat we het financieel goed doen, het is 
een positief resultaat wordt gesteld. Daar worden, door een aantal partijen en ook door ons, 
vraagtekens bij gesteld. In termen van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) is het 
misschien allemaal best oké en we zijn geen artikel 12-gemeente, maar niemand kan ontkennen 
dat we interen, flink en structureel. En niet alleen het spaargeld gaat er flink op achteruit, ook de 
vaste schuld groeit enorm. En daar komen dan nog een aantal grote investeringsambities bij, ter 
waarde van 17 miljoen...... Dan kan je zeggen dat de mensen die zich hierover uitspreken “spoken 
zien” en om hen lachen, maar dat lijkt ons niet op zijn plaats.  


De begroting zoals die voor ons ligt vinden we niet voor iedereen begrijpelijk en transparant. De 
infographic is al beter, maar geeft niet het hele verhaal. Het gaat om meer dan alleen het 
evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Welke investeringen verklaren dat we meer schulden 
hebben en minder spaargeld. Maak het transparant op een begrijpelijke manier. Voor het kunnen 



duiden van de begroting door “de leek” kan een rapport van de auditcommissie over de begroting 
overigens ook helpen. Het lijkt ons een goed idee dit in de toekomst standaard bij te voegen.


Een spaarpot die in onze ogen te sterk gaat slinken, is de reserve sociaal domein. Van bijna 7 
miljoen gaan we naar 2,5 in 2024. Terwijl in de onlangs besproken nota reserves en voorzieningen, 
op basis van een risicoanalyse, de reserve op 5 miljoen werd gehouden. In deze onzekere tijden 
lijkt het ons niet verantwoord de reserve af te bouwen, laat staan voorbij het punt, dat eerder is 
vastgesteld. Een gedegen risico-analyse voor de gevolgen van COVID voor het sociaal domein 
vinden wij noodzakelijk.


Bij het nieuwe beleid, dat we terugvinden in de grijze balkjes, op pagina 11 van de begroting, 
zouden we toch graag meer inbreng van de raad willen zien. Kunnen deze punten voor nieuw 
beleid, separaat in stemming worden gebracht? De raad zou in de gelegenheid moeten worden 
gesteld, hier per onderwerp iets van te vinden, want:

• Welk probleem wordt opgelost met het versterken van de analyse van overlast en criminaliteit? 

• Het verbaast ons, dat bij het verkeerscirculatieplan, geen gebieden zijn aangegeven en op basis 

waarvan wordt de keuze voor gebieden gemaakt? 

• We vragen ons af, of er ook geld is gereserveerd, om uitvoering te geven aan het fietsplan. 

• We kunnen ons goed voorstellen dat de inwoner iets heeft aan de retailvisie; immers geen 

winkelstraten met veel gesloten winkels, maar vragen ons af wat het strand en de horeca daar 
ineens mee te maken hebben. Wat gaan we binnen dit budget uitgeven aan het strand en de 
horeca en waarvoor? 


• Tot slot willen we nog onze kuuroord-bedenkingen benoemen. Ook na de antwoorden op de 
technische vragen, zien wij niet wat de gewone Noordwijker hieraan heeft. Wij vinden dat het 
kuuroord en Noordwijk marketing gefinancierd zouden moeten worden door de ondernemers, 
die ervan profiteren.


 

Daarom willen we stilstaan bij de OZB niet-woningen. Deze is erg laag vergeleken met het 
landelijk gemiddelde. Wij stellen dan ook voor, dit tarief stapsgewijs te verhogen, totdat deze in 
lijn ligt met de OZB voor woningen. Wij dienen hiertoe een motie in. 


Wij vragen ons ook af hoe zeker de vastrecht verrekening is, die in de begroting wordt verwacht, 
om te compenseren voor de stijging van de OZB-tarieven, door het wegvallen van de precario-
belasting. Zolang daar geen zekerheid over is, kunnen we dat verhaal niet steunen. 


Waar we vorig jaar nog attendeerden op het ontbreken van de “W” van wanneer, is deze nu wel in 
de begroting opgenomen. Dat wordt gewaardeerd. We willen nog wel duidelijk maken dat de W 
van wanneer niet doelt op: wanneer begin je ergens aan, maar op: wanneer is het klaar. Bij het 
antwoord op de vraag: “wat gaan we ervoor doen”, volgen vaak vage bewoordingen als “we 
professionaliseren, we bevorderen en we verbeteren”. Dit levert niet concreet toetsbare resultaten 
op. De beleidsindicatoren geven vaak maar een beperkt beeld en stellen de raad onvoldoende in 
staat zijn controlerende taak uit te voeren. 


We missen in de begroting in het algemeen focus en prioriteit. We zetten op heel veel zaken en 
erg breed in. Wij zijn bang dat daardoor concrete resultaten zullen uitblijven. Het te starten 
onderzoek naar de zorgombudsman juichen we overigens van harte toe.


“Geluk, gezondheid en innovatie” is de titel van de begroting. Naast innovatie in het economisch 
domein, kunnen we ook innoveren in de volkshuisvesting. Innovatie om te komen tot woningbouw 
concepten die betaalbaar zijn. Het is niet onmogelijk, in Hillegom wil men woningen aanbieden 
met een koopprijs vanaf 100.000 euro. Kan dat meegenomen worden, in de coördinatie van 
bouwstromen vanuit de woningbehoefte?  


Op het gebied van duurzaamheid is nog veel ruimte voor verbetering. Denk aan onze achterstand 
op het gebied van hernieuwbare energie en onze dramatische afvalscores. Echte ambitie om dit tij 
te keren zien we niet. Vrijwilligers worden ingezet als energiecoach en de investeringen in 
duurzaamheid zijn marginaal. Daarentegen gaat er met de 6 miljoen geraamd voor parkeren en 7 
miljoen voor de aansluiting Beeklaan, wel erg veel geld naar auto’s.




Op pagina 45 wordt gesproken over de maatschappelijke functie van sport. Wij zien liever een 
investering in een royaler minimabeleid, zodat iedereen kan meedoen op het gebied van sport, 
dan een investering in topsportvoorzieningen. 


Dan de voorgenomen inzet op algemene voorzieningen. Een voorziening als Reuring is waardevol, 
maar maatwerkvoorzieningen omvormen tot algemene voorzieningen, betekent vaak: minder 
personeel, grotere groepen en geen maatwerk, waardoor er straks geen passende zorg meer is 
voor de mensen die dit het hardst nodig hebben. Datzelfde gevoel bekruipt ons bij “collectieve 
jeugdzorg”. Investeren in niet passende eenheidsworst in plaats van maatwerk, is weggegooid 
geld en de hulpvrager is er niet mee geholpen.


Last but not least: Natuur moeten we beschermen. Wat ons betreft is de Langevelderslag een 
natuur-oord en geen kuuroord. Ontwikkeling op deze plek in natura 2000 gebied moeten we niet 
willen en past niet in het Kustpact. De Langevelderslag is wat ons betreft een strandlocatie, waar 
jan en alleman kan genieten van natuur, strand en zee, we willen dit niet omgevormd zien tot een 
exclusief kuuroord voor een selecte doelgroep. 



