Algemene beschouwing
Voorzitter,
De begroting 2019 bevat een hoog coalitieakkoord gehalte. Op zich valt op het uiteindelijke resultaat van 864.250,-- euro niets aan te merken. Het voldoet aan een gezonde financiële positie en
aan een sluitende meerjaren begroting.
Hoewel de begroting goed leesbaar is, wijst de auditcommissie er op dat er minder concreet wordt
aangegeven wat er financieel gedaan gaat worden op deelgebieden. Met als conclusie: hierdoor is
de gemeenteraad minder in de gelegenheid haar budgetrecht en controlerende taak uit te voeren.
Iets wat toch een primaire taak van de gemeenteraad is. Ik kan dan ook niet anders concluderen
dat het onderliggende stuk, de begroting 2019, er goed uit ziet, maar “onduidelijk” leesbaar is gezien de eerder benoemde constateringen.
Voor dat ik de clusters afzonderlijk ga bespreken, het volgende:
Ik citeer: “We willen realistisch en ambitieus op de ingeslagen weg door.” Mijn opmerkingen en het
leggen van accenten betreffen dan ook onderdelen van de clusters waar naar onze mening tekort
aandacht vanuit het college is of waar meer een intentie blijkt dan dat er daadwerkelijk ambitie uit
spreekt.
Cluster 1 Bedrijvigheid
Hollands Kroon is een dynamische vestigingslocatie. Terecht dat het ontwikkelen van de bedrijventerreinen rond de A7 kansrijk zijn en dat daar oog voor is. Maar hoe zit dat met de Kooyhaven? Bedrijven zouden in de rij staan en dus voor veel werkgelegenheid zorgen. Het is blijkbaar over de
schutting gegooid en Port of Den Helder zoekt het maar uit.
We lezen iets over ontwikkelingen binnen de gemeente van breedband internet. Wij vragen ons
ernstig af of deze ontwikkelingen niet snel ingehaald gaan worden door 5G. Daar wordt nu al succesvol mee gewerkt in de haven van Rotterdam, waar providers uitermate tevreden zijn met de resultaten. De snelheid van data overtreft de verwachting, 100 maal sneller dan 4G.
Of wel, worden we niet ingehaald door de realiteit?
Cluster2 Vitaliteit
De ingeslagen weg met Incluzio is een gegeven. Een weg waar LADA nog steeds kansen ziet om
zorg betaalbaar en toch op een goed peil te houden. Vooral wanneer er vroegtijdig gesignaleerd en
daarna snel geacteerd wordt door sociale wijkteams.
Het afgelopen jaar werd vooral gekenmerkt door extra zorgconsumptie specifiek voor de jeugdzorg.
Wij verwachten dan ook dat het komend jaar binnen jeugdzorg vroeg gehandeld wordt en er een
samenhangend pakket van ondersteuning plaats vindt, zodat duurdere specialistische zorg in eerste instantie niet nodig is, zoals gedwongen opnamen/uithuisplaatsingen. Zoals een ervaringsdeskundige gisteren bij Jeroen Pauw ze: Ik heb 130 hulpverleners in mijn traject gehad, maar heb
aandacht en compassie soms gemist van mensen om mij heen.” Dit stukje compassie en aandacht
komt ook aan de orde binnen dit cluster, waar 6% van onze inwoners zich ernstig belemmert voelt
in deelnemen aan de maatschappij. Dit zijn zowel jongeren als ouderen.
LADA, gaat er dan ook niet van uit dat de zorgkosten, na het opplussen van dit jaar, de komende
jaren zal afnemen, zoals in de meerjarenbegroting is verwerkt. Wij nemen dan ook afstand van de
meerjarenbegroting zoals gepresenteerd.
Cluster3 Leefbaarheid
Wat kunnen we verwachten van een college dat de biodiversiteit wil verbeteren, terwijl binnen de
coalitie sommigen zich hard maken voor extra maairondjes of tijdens de verkiezingen met spandoeken slogans hadden “Minder onkruid” ofwel een beperking van de biodiversiteit volstaan, terwijl
blijkt dat we op dit moment nog maar 15% van onze oorspronkelijke biodiversiteit over hebben.
Biodiversiteit, klimaatsverandering, aardbevingen onder Groningen, iedereen zal ondertussen wel
beamen dat dingen anders moeten. Maar de duurzaamheidstransitie in Hollands Kroon komt wel
heel langzaam op gang. Andere gemeenten zijn al lang bezig om deze transitie vorm te geven of

binnen de gemeente partijen zoals ketenpartners, bedrijven en politiek bij elkaar te brengen en ideeen uit te wisselen, zoals Schagen dit onlangs 10 oktober succesvol deed (Duurzaamheidspodium
Schagen). Ik krijg toch het gevoel dat de ambitie ontbreekt, hier en daar een zonnepaneel op een
openbaar gebouw……. duurzaam gas inkopen???? Van het gas af zou de ambitie moeten zijn, accommodaties maximaal isoleren,en de schil aanpakken.
Het is dus maar afwachten wat de plannen zullen zijn van het college, op het gebied van CO2- neutraal. Nog ambitieuzer, op het gebied van energie neuraal.
Cluster4 Dienstverlening
Dat er iets schort aan de dienstverlening aan de burgers is wel duidelijk. Het vertrouwen van onze
inwoners is op een bedenkelijk niveau van 13% gekomen. De oplossing het verkleinen van de fysieke afstand tussen de inwoner en de publieksbalie onderschrijven wij, maar mogelijk is er meer aan
de hand wat beter of anders moet.
Bij LADA rijst dan ook de vraag of de ingeslagen weg wel de juiste is? En of door de voorgestelde
maatregelen het vertrouwen wel tot een acceptabel niveau zal stijgen. Misschien moeten we ook
eens durven kijken naar andere gemeenten waar de dienstverlening beter gaat.
Tenslotte
Dan nog even terug, met waar ik mee begon. Dat de begroting een hoog coalitiegehalte heeft. Dat
vinden wij jammer, omdat de laatste jaren vooral is ingezet om raadsbreed de Kadernota vorm te geven. De Kadernota die van de gehele raad was, is dit jaar overgeslagen en de oppositiepartijen stonden buitenspel. Jammer ook, omdat de inzet afgelopen jaren was om minder langdurige algemene
beschouwingen te geven, immers de begroting was min of meer met alle partijen vorm gegeven en
prioriteiten konden vooraf worden aangegeven.
Een raadsprogramma lijkt met de werkwijze van deze coalitie verder weg dan ooit, maar sowieso ook
samenwerking tussen oppositie en coalitie zoals dit in de vorige raadsperiode is ingezet.
Doelbewust? Zo niet, iets om eens over na te denken om naar de ingeslagen weg van vorig jaar terug te keren.
Met Balans 2018 lijkt de procescontrole beter te gaan. Daarvoor een compliment, maar we zijn er
nog niet.
Henk van Gameren

