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Vooruitblik op de eerste voorjaarsnota
van deze raadsperiode
De Voorjaarsnota, één van de
belangrijkste en jaarlijks terugkerende documenten van het
gemeentebestuur, wordt voorbereid door het college van B&W en
voorgelegd aan de gemeenteraad.
De Voorjaarsnota is hét instrument voor de gemeenteraad van
Heerhugowaard om de koers en
de prioriteiten voor het komende
jaar te bepalen. Tevens is de
Voorjaarsnota een heel belangrijk financieel document, omdat

het aangeeft wat de financiële
gevolgen van de plannen van
de gemeente zijn voor de aankomende vier jaar. Vanwege dit
belang krijgen alle politieke partijen
de gelegenheid om hun visie te
geven over de Voorjaarnota. Nadat
de Voorjaarsnota in concept gereed
is, kunnen de politieke partijen
technische vragen stellen. Deze
worden namens het college door de
ambtelijke organisatie beantwoord.
Met deze antwoorden kunnen

de fracties hun politieke standpunten bepalen, en deze vormen
dan ook de input voor het debat
van de Voorjaarsnota. Tijdens de
Raadsbehandeling kunnen politieke
partijen moties en amendementen
indienen ter bijstelling of wijziging
van de Voorjaarsnota. Op deze
pagina’s treft u een vooruitblik op
een aantal van de standpunten van
de politieke partijen.

Inzet op behoud leefkwaliteit in Heerhugowaard

Wij zijn ons bewust van de zwaarte van de Zorg en
Jeugdzorgtaakstelling die op ons afkomt. Voor de HOP staat voorop dat
Rijksbezuinigingen lokaal niet ongedaan kunnen worden gemaakt. Dat
zou namelijk een negatief gevolg hebben voor het op pijl houden van
voorzieningen die we in Heerhugowaard hebben opgebouwd m.b.t. Zorg,
Sport, Cultuur, Onderwijs en Sociale hulp. Naast de zorgtaakstelling zal
de HOP zich keihard inzetten voor deze voorzieningen. Nu afbouwen
en weer opnieuw opbouwen acht de HOP ineffectief. Ook wat betreft
het groenonderhoud geldt dit uitgangspunt. Ter verbetering van de
aantrekkingskracht van Middenwaard wil de HOP op koopzondag gratis
parkeren realiseren.
De uitdaging is om met een gezond financieel perspectief bereikbaarheid en werkgelegenheid te verbeteren voor een goede toekomst van
Heerhugowaard.

Grondexploitaties

Zoals iedereen in de krant heeft kunnen lezen, wordt Heerhugowaard
geconfronteerd met waardevermindering van de gronden. De waardevermindering wordt nu zichtbaarder door de nieuwe financieel technische
regels uit Den Haag, waar wij als Heerhugowaard aan moeten voldoen.
Hoewel we in de afgelopen periode al flinke stappen hebben gemaakt
om deze waardevermindering in de begroting op te vangen, weten we
dat we er nog niet helemaal zijn. Enerzijds moeten we de waarde realistisch bijstellen, en anderzijds de bestaande plannen bijsturen. Zo is er
een overschot aan bedrijventerreinen en kampen bestaande bedrijven
met hun voortbestaan. Dit betekent voor nu minder grond in ontwikkeling
nemen en meer aandacht voor de revitalisering van bestaande bedrijventerreinen. Het CDA kiest duidelijk voor kwaliteit boven kwantiteit en
daarmee voor een gezonde financiële huishouding.

In de Voorjaarsnota wordt veel gesproken over onbekendheden en
zaken die pas na de zomer geëvalueerd worden. Allemaal ter voorbereiding op de begroting 2015. Zeker in het Sociaal Domein is het lastig een
inschatting te maken aangezien het Rijk pas later in het jaar met definitieve budgetten komt.
Vandaar onze speerpunten als VVD ter ondersteuning van de aangeboden Voorjaarsnota:
Ons uitgangspunt is 1 euro uit Den Haag is 1 euro in Heerhugowaard.
Wij willen geen beleidsintensiveringen, doorgaan op de gekozen weg is
al een uitdaging. Ook geen ‘wilde’ plannen, pas bij de begroting integrale
invullingen. Heerhugowaard neemt de 35e plek in met laagste woonlasten (2013: 45e plaats). Dit willen wij zo houden!
Tot slot doorgaan met de Kanteling, dat levert structurele voordelen op
bij de WMO/Zorg

Meer zorg door minder beton

In de Voorjaarsnota weigert het college rijksbezuinigingen op de zorg te
verlichten door extra geld beschikbaar te stellen. Men kiest er voor om
wèl extra geld beschikbaar te stellen voor dure prestigeprojecten, zoals
de ondertunneling van het spoor. Projecten met grote risico's, zoals
eerdere bouwplannen bewezen.
Als de SP moet kiezen tussen: iedereen de zorg die nodig is of even
langer wachten voor de spoorbomen, dan weten wij het wel. De SP zegt
daarom: Stop nieuwe prestigeprojecten en richt een noodfonds op voor
schrijnende situaties als gevolg van de bezuinigingen op de zorg.
De gemeente moet daarnaast met andere gemeenten zijn stem blijven
verheffen tegen deze asociale bezuinigingen uit Den Haag

Agenda raadsvergadering
Raadsvergadering 24 juni
De vergadering wordt gehouden in het gemeentehuis en begint om 19.30 uur
met het vragenhalfuurtje.
• Burgerinitiatief Dorpsraad De Noord / groep Humulus Lupulus
Dorpsraad De Noord en de groep Humulus Lupulus hebben een burgerinitiatief ingediend ter bevordering en behoud van de kwaliteit en de
leefbaarheid van het dorp De Noord. De gemeenteraad krijgt een toelichting van de indieners.
• Raadsvoorstel Vaststelling 5e Herziening grondexploitatie
De Draai april 2014
De economische recessie en de ontwikkelingen in de woningmarkt noodzaken tot het bijstellen van onder meer het woningbouwprogramma en de
grondprijs. De financiële onderbouwing voor het te ontwikkelen gebied De
Draai moet daarom herzien worden.
• Raadsvoorstel Vaststelling 4e herziening grondexploitatie De Vaandel
Het economische klimaat vraagt om herziening van de uitgangspunten en
financiële opzet van het te ontwikkelen bedrijventerrein De Vaandel.
• Raadsvoorstel Herziening Nota Bovenwijkse Kosten (NBK) deel 1
hoofdinfrastructuur inclusief verloop reserve NBK1
De herziening van enkele grondexploitaties en de bijstelling van de kostenverwachting van diverse infrastructurele projecten (o.a. aanleg tunnels,
ongelijkvloerse kruisingen, reconstructie van wegen) zijn verwerkt in één
financieel stuk, de Nota Bovenwijkse Kosten.
• Raadsvoorstel wijziging Huisvestingsverordening Heerhugowaard
De uitvoering van de huisvestingsverordening heeft een drietal knelpunten
aan het licht gebracht. Met de voorgestelde aanpassing van de verordening kunnen deze opgelost worden.
• Raadsvoorstel Jaarrekening 2013 en (aangepaste) begrotingen 2014
en 2015 RUD NHN
De gemeente Heerhugowaard is deelnemer aan de Regionale Uitvoerings
Dienst Noord-Holland-Noord (milieu-diensten). De gemeenteraad kan zijn
zienswijzen op de begrotingen kenbaar maken.
• Vaststelling bestemmingsplan De Draai 2014
Het bestemmingsplan De Draai uit 2005 is geactualiseerd. Het ontwerp
van het vernieuwde plan heeft de openbare procedures doorlopen. De
gemeenteraad wordt gevraagd het plan vast te stellen.
• Raadsvoorstel AB GGD Hollands Noorden: jaarstukken 2013 en
begroting 2015
De gemeente Heerhugowaard neemt deel in de regionale GGD. Als
zodanig wordt de gemeenteraad gevraagd zienswijzen op de financiële
stukken te geven.
• Raadsvoorstel benoeming leden werkgeverscommissie
Met het ingang van de nieuwe zittingsperiode van de gemeenteraad moet
de werkgeverscommissie van de griffie opnieuw worden samengesteld.

Gegevens fracties
HOP

(Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij)
www.hopheerhugowaard.nl,

CDA

E-mail adres voor maken afspraak:
cdaheerhugowaard@icloud.com
www.cda.nl/noord-holland/heerhugowaard

VVD

www.vvdheerhugowaard.nl,

SP

www.heerhugowaard.sp.nl

D66

www.d66heerhugowaard.nl

Senioren Heerhugowaard

www.seniorenheerhugowaard.nl

Burgerbelang

www.burgerbelangheerhugowaard.nl

PvdA

www.heerhugowaard.pvda.nl

ChristenUnie

www.heerhugowaard.christenunie.nl

Nederland Duurzaam

www.partijnederlandduurzaam.nl/
regio/heerhugowaard

GroenLinks

www.heerhugowaard.groenlinks.nl
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In de afgelopen jaren heeft D66 bij elke voorjaarsnota en begroting haar zorgen uitgesproken
rondom de financiële situatie van de gemeente
Heerhugowaard, met name door de vele te dure
grondexploitaties. Al jaren lang werden verliezen
vooruit geschoven. Alleen, er komt een punt waarop
dat niet meer lukt. Hoe vervelend ook deze verliezen
mogen zijn, van uitstel is bij D66 geen sprake. Er
wordt voor miljoenen euro’s afgeschreven op toekomstige woonbouwprojecten zoals De Draai, het
Stadshart en het bedrijventerrein de Vaandel. Een
pijnlijke doch duidelijke beslissing.
D66 kijkt positief naar de toekomst en weet dat
de financiële situatie broos is. Het zal er alles aan
doen om verhoging van de lasten voor burgers en
bedrijven in de komende periode tot een minimum te
beperken en te zorgen dat Heerhugowaard een sluitend perspectief krijgt.

De dag na de verkiezingen verraste de collegepartijen ons met een tekort van 12 miljoen de komende
vier jaar, twee maanden later kwam daar nog 11
miljoen voor dit jaar bij door afwaardering van grond
die de gemeente gekocht heeft voor de bouw van
woningen en bedrijven. Dit is een forse aanslag op
het financiële huishoudboekje van de gemeente.
Dat betekent dat we onze toekomstplannen eens
gedegen tegen het licht moeten houden en niet het
financiële probleem moeten doorschuiven naar onze
kinderen en kleinkinderen. Welke plannen kunnen
nog doorgaan en wat schuiven we naar de langere
termijn? Voor ons staan de mensen en goede zorg
voorop, een tunnel en andere dure projecten kunnen
nog wel wat langer wachten.

Alle begrotingen van het college werden tot nu toe
sluitend gemaakt met grepen uit de reserves en
onrealistisch hoge grondopbrengsten. Recent heeft
de accountant eindelijk ingegrepen, er bleek een
gat van 10 miljoen euro. De fraaie woorden van het
college over “spaarpotjes” ten spijt, zullen u en ik dat
uiteindelijk een keer moeten opbrengen.
Het college lijkt echter niet te leren. De begroting
2015 wordt opnieuw sluitend gemaakt met een
opname aan de reserves en alles is weer gebaseerd
op onrealistische verkopen van huizen en bedrijventerreinen.Dus de spaarpot zal weer leger worden
en vele werkzaamheden in bestaande wijken zullen
weer vooruitgeschoven worden. Om nog maar te
zwijgen wat er met de decentralisaties zal gebeuren.
College, erg bedankt !

Voor de verkiezingen heeft de PvdA al gezegd
dat er prioriteiten gesteld moeten worden voor de
toekomst. Concreet: nu grote uitgaven/projecten
uitstellen of temporiseren in tijd. Wij zijn bijvoorbeeld
niet tegen de Zuidtangent-tunnel maar willen eerst
zekerheid over de zorg. De gemeente wordt daar
grotendeels verantwoordelijk voor. Een duidelijk
zicht op financiën voor zorg en welzijn (de komende
transities, Wmo etc.) is er bijvoorbeeld nu nog niet.
Die visie heeft de PvdA wel: Zorg eerst, de tunnel
komt later! Dat zorgt er wel voor dat deze nota niet
volledig is en deels in het late najaar kan worden
afgerond. De PvdA kan pas akkoord gaan als de vrijheid blijft om komend najaar een en ander te kunnen
heroverwegen en aanpassen.
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Op 30 juni behandelen we met de gemeenteraad diverse documenten met betrekking tot de
Voorjaarsnota. Hoe ziet onze visie er uit voor de
komende tijd. Een greep uit de punten die voor de
ChristenUnie belangrijk zijn:
• Inwoners moeten noodzakelijke zorg en begeleiding ontvangen.
• Ondanks de bezuinigingen een goede oplossing
voor het WNK, het gaat om mensen die dusdanig
beperkt zijn, dat ze niet in een regulier bedrijf of
organisatie kunnen werken.
• Meer werkgelegenheid.
• Actief faciliteren als bedrijven en organisaties zich
willen vestigen in Heerhugowaard.
• Waken over de financiële risico’s van de ontwikkeling van de Draai, de Vaandel en het Stadshart.
• Het in stand houden van al onze voorzieningen,
zoals bv. de Waardergolf.
• Veiligheid bij scholen en in de wijken.

Als nieuwe partij in de gemeenteraad zijn wij geïnteresseerd in de doelstellingen van het college. Wij
zijn van mening dat een lange termijn visie benodigd
is en dat er gestuurd moet worden op oplossingen
voor de gehele gemeente waar we langere tijd
profijt van hebben. Het coalitie akkoord benoemt
het thema ‘duurzaam samenleven’, dat is een
eerste goede stap richting vooruitgang. Nederland
Duurzaam zal zich in de komende periode inzetten om mee te denken over innovatie en duurzame
oplossingen. Risicovolle grondexploitaties moeten
verder vermeden worden en zorg dicht bij de
burger georganiseerd. Tegelijkertijd is het nodig
om ‘volwassen’ te worden als stad. Dat betekent
infrastructuur aangepast aan de grootte van de
gemeente en voldoende uitgaansgelegenheden voor
jong en oud.

Het huidige rechtse college heeft een flinke tik op de
vingers gehad van de door de gemeenteraad aangestelde accountant: in plaats van een half miljoen
‘winst’ over 2013 moet Heerhugowaard een verlies
van zo’n 10 miljoen schrijven. Het college is daarvan
zo geschrokken dat het nu een financieel perspectief
schetst met zo veel mogelijk onzekerheden erin,
zo veel dat het college het niet eens ter vaststelling aan de gemeenteraad durft aan te bieden. We
mogen er slechts naar kijken, maar niet afwijzen.
Ondertussen haalt het college de reservepot om
de wijken te verbeteren leeg om gaten in zijn boekhouding te dichten, moet er met alle geweld een
miljoenen kostende tunnel onder het spoor komen
maar zijn de financiële gevolgen van de zorgtaken
die Heerhugowaard op zich krijgt per 1 januari nog
zeer onzeker. Wel moet er door de bevolking van
Heerhugowaard zwaar worden bezuinigd, zegt het
college. GroenLinks zal zich daartegen verzetten.

Meer informatie over de gemeenteraad, zoals het vergaderschema van raad en
commissies, live uitzendingen en informatie over raadsleden: raad.heerhugowaard.nl
of Twitter: @rdheerhugowaard.
NIEUW: vanaf dit moment zijn alle raadscommissies, net als de raadsvergadering,
live te volgen via onze website raad.heerhugowaard.nl
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