
Terugblik en toekomst

Begroting 2018-2021 (eerste termijn)

Een begroting is altijd een mooie gelegenheid om vooruit te kijken. Maar met nog vier maanden te gaan in deze

raadsperiode is het eigenlijk minstens zo interessant om niet alleen te kijken naar waar we heen willen, maar ook

waar we nu staan – en waar we vandaan komen.

Om met het hier en nu te beginnen: het gaat goed met Heemskerk. De gemeente kan haar taken naar

behoren uitvoeren, met goed nieuw beleid en lage lasten, en is financieel gezond. De gemeentebegroting is sluitend,

met zelfs een klein plusje. Complimenten aan het college uiteraard. Maar eigenlijk is dit iets waar niet alleen het

college, of zelfs de coalitie, maar de hele raad trots op mag zijn. Want zo vanzelfsprekend is het allemaal niet.

We zijn van ver gekomen. De decentralicaties legden veel nieuwe verantwoordelijkheden bij gemeenten neer, terwijl

tegelijkertijd  de  economische  crisis  begrotingen overal  in  Nederland zwaar  onder  druk zette.  Dat  er  onder  die

omstandigheden een sluitende begroting gemaakt kan worden, is knap. Dat er een sluitende begroting gemaakt kan

worden zonder dat de gemeente tekortschiet in haar taken, is heel knap. Dat er dan ook nog ruimte is geweest voor

nieuw beleid, is op zijn minst bijzonder.

En dat nieuwe beleid is er. Een groot punt was natuurlijk het hervormen van het muziekonderwijs. Een

moeizaam en pijnlijk proces, waarbij de emoties, ook in deze raad, regelmatig hoog opliepen. Ik denk dat er geen

raadslid te vinden is die dat hele proces als plezierig heeft ervaren. Maar zie: het  Cultuur Centrum Heemskerk

loopt als een trein. Het ontplooit de ene activiteit na de andere, en scholen nemen gretig diensten van de CCH af.

De maatregelen waren niet leuk, maar wel nodig – én met succes. D66 is daar blij mee.

Ook het omvormen van de toeristenbelasting verdient de aandacht. Opgebracht door toeristen, geïnd door

ondernemers die echt wel wat anders aan hun hoofd hebben, en vervolgens regelrecht de gemeentekas in – het was

vier jaar geleden al niet meer van deze tijd, en dankzij dit college behoort het nu ook echt tot het verleden. De

opbrengsten van de toeristenbelasting worden voortaan ingezet  ter  ondersteuning van toerisme en recreatie  in

Heemskerk, en dat is een goede zaak.
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Verder  kent  het  Heemskerkse  centrum  inmiddels  een  Bedrijven  Investerings  Zone.  Ondernemers

investeren daarin samen in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Dat die BIZ er uiteindelijk is gekomen, is niet

altijd even vanzelfsprekend geweest. Dat het uiteindelijk toch gelukt is, verdient een pluim, of eigenlijk twee: aan de

wethouder voor het doorzettingsvermogen, maar zeker ook aan de betrokken ondernemers. Zij hebben immers

hun verantwoordelijkheid genomen door hun nek uit te steken.

Maar ook op andere vlakken is er reden tot tevredenheid. D66 handelt in de coalitie niet anders dan we daarvóór

altijd al deden. Kritisch, maar altijd constructief. En als we daarbij het college nog wel eens een bepaalde kant op

hebben bewogen, dan zijn we er van overtuigd dat het allemaal ten goede was. Gezien de spreektijd vanavond gaat

het veel te ver om alles te benoemen, maar een aantal punten wil ik toch benoemen. 

Mede dankzij een motie van D66 zijn er grote stappen gezet in de dossiervorming binnen onze organisatie.

Een andere motie maakt zienswijzen van inwoners inzichtelijker voor de raad. Op ons initiatief heeft Heemskerk

zich aangesloten bij het manifest “Joint Regulation”, om wietteelt uit het illegale circuit te halen – een standpunt

dat inmiddels ook door de kersverse regering lijkt te  zijn omarmd. Door aansluiting bij  stichting RIJK kan de

gemeente  een  professionaliseringsslag  maken  in  haar  inkoop  en  aanbesteding.  Op  het  gebied  van  milieu  en

duurzaamheid zijn er, bijvoorbeeld, de “Groene Leges”, het bestrijden van hittestress, en het stimuleren van de

aanleg van zonnepanelen. Ook het stimuleren van snelfietsroutes valt hier feitelijk onder – fietsen is immers veel

minder belastend dan autorijden. Tenslotte is ons initiatief om bij de verkoop van panden nadrukkelijk rekening te

houden met maatschappelijke waarde een goed voorbeeld van hoe goed gemeentelijk  beleid,  ook in tijden van

schaarste, niet alleen over de hoogste opbrengst hoeft te gaan. Op al deze zaken is D66 meer dan trots.

Het  gaat  goed  met  Heemskerk,  maar  Heemskerk  is  nooit  af.  Het  kan  altijd  beter.  Het  streven  naar  meer

kostendekkende leges komt bijvoorbeeld nog niet echt van de grond, deels omdat het niet altijd even eenvoudig is

om inzichtelijk te maken wat die kosten nu werkelijk zijn. D66 ziet daar voor de komende jaren een taak neergelegd

voor de Rekenkamer. En nu we het daar toch over hebben: we breken graag een lans voor het omvormen van de

huidige  Rekenkamercommissie  naar  een  volwaardige,  werkelijk  onafhankelijke  Rekenkamer,  dus  zonder  dat

raadsleden daarin zitting hebben. Naar ons idee kan dat de kwaliteit van de onderzoeken alleen maar ten goede

komen. Daar zal volgens ons de nieuwe raad zich over moeten buigen.

Maar ook in deze raadsperiode is nog wel wat blijven liggen. Het was, op zijn zachtst gezegd, helemaal niet

erg geweest als we een paar jaar geleden al een volwaardig en degelijk accomodatiebeleid in handen hadden gehad.

Het wegenbeheerplan lijkt nog altijd  uit  te  gaan van de oude systematiek,  en niet  – zoals  door  ons per motie
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voorgesteld – van de CROW-systematiek. De samenwerking binnen de IJmond is goed, maar kan én moet veel

beter.  En  de  begroting  merkt  fijntjes  op  dat  de  OZB-opbrengsten  lager  zijn  dan  verwacht,  omdat  er  minder

woningen zijn dan was verwacht. Dat is nogal een understatement: afgezet tegen de woningbouwambitie komen

we er zo'n 350 tekort. Kan de portefeuillehouder uitleggen hoe hij dat op wil gaan lossen?

Een begroting is altijd een momentopname. Je kan nog zo goed begroten, maar er blijft altijd de kans bestaan op

onvoorziene  omstandigheden.  Een  belangrijk  risico  is  het  gemeentefonds.  Heemskerk  is  voor  een  fors  deel

afhankelijk van de grillen van het Rijk. Een verlaging van de uitkering uit het gemeentefonds betekent immers ook

een forse ingreep in onze eigen begroting. 

Een begroting is dus nooit een waterdichte garantie voor de toekomst. Het is nooit perfect, hooguit “zo

goed als mogelijk, met de kennis van nu”. Dat is geen diskwalificatie, integendeel. Maar het betekent wel dat we

altijd voorzichtig moeten zijn met onze financiën. Zeker, de begroting toont een overschot. En zeker, een ton is veel

geld, waar de gemeente best leuke dingen mee kan doen. Zeker in verkiezingstijd is die verleiding natuurlijk heel

groot. Maar D66 vindt het onverantwoord om de financiële discipline waaraan we de afgelopen jaren – ook als het

begon te wringen, ook als het pijn deed – is vastgehouden, nu te laten varen. Het nu halsoverkop uitgeven van dat

overschot aan nieuwe projecten is op de korte termijn misschien heel plezierig, maar het verzwakt wel de financiële

positie  van  Heemskerk.  Dat  zou,  ook  naar  richting  van  de  nieuwe  raad  die  in  maart  verkozen  wordt,  een

onaanvaardbaar risico zijn.

Het  gaat  goed  met  Heemskerk.  Een gemeente  die  haar  taken naar  behoren uitvoert,  financieel  gezond  is,  en

belangrijk nieuw beleid heeft weten te ontwikkelen. D66 is daar trots op, en wij zien, met deze begroting in de

hand, de toekomst met vertrouwen tegemoet. 

Robbert Nijboer

Fractievoorzitter D66 Heemskerk
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