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Bijdrage D66 Algemene Beschouwingen begroting 2021 e.v. 
 
 
 
Voorzitter, 

 

Het college presenteert met trots een “sluitende” begroting voor het jaar 2021, met een 

positief saldo van ruim 3 ton. Wat het College er niet duidelijk bij zegt is dat de komende 4 

jaar de lasten van onze gemeente jaarlijks duidelijk hoger zullen zijn dan de baten, voor in 

totaal bijna € 9 miljoen, en dat “sluitend” slechts betekent dat er voldoende 

bestemmingsreserves zijn om deze begrotingsverliezen te dragen zonder waarschuwingen 

van de provinciale toezichthouder. 

Het college redeneert dus feitelijk dat we “acceptabel gaan potverteren”, en daar kunnen wij 

als zodanig wel mee instemmen, maar dan wel graag zonder onze inwoners te suggereren 

dat we geld overhouden. 

 

Nieuw beleid 

Voorzitter, ten aanzien van het voorgestelde nieuw beleid hebben wij vragen gesteld over: 

 De prestaties van de initiatievenmakelaar; die blijken buitengewoon mager en 

 De kosten van coördinatie van bouwstromen die een enorm aantal locaties in uitvoering 

suggereren. 

 

Er is breed draagvlak om de status van Kuuroord te verzilveren. Maar, hoe doen we dat? 

Doen we dat met € 25.000, -- per jaar? Zijn dat de ambities van dit college? Is dat de 

verzilvering van de gedurende 4 jaar bevochten status? Voorzitter waarom geen ambitie om 

het openbaar gebied in het toeristische kerngebied een upgrading te geven. Hoe gaan wij 

toeristen straks antwoord geven op de vraag “waar is het Kuuroord? Wij dienen hiertoe een 

motie in met als dictum: 

 

1. Samen met de inwoners en relevante partners een plan van aanpak te ontwikkelen voor 

een gefaseerde opwaardering van het openbaar gebied in het toeristisch kerngebied; 

2. Dit plan van aanpak medio 2021 aan de Raad te presenteren; 

3. De hieraan verbonden kosten ten laste te brengen van het programma RO Beleid 

(ruimtelijke visies), 
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en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Voorzitter, dan nu de programma begroting zelf. De programmabegroting is opnieuw een 

leesbaar stuk geworden, maar een groot deel van de beleidsdoelstellingen blijft uiterst vaag. 

Zo vaag dat we achteraf niet kunnen vaststellen of ze gerealiseerd zijn 

Een tweede opmerking is dat de kosteninformatie over het beleid voor ons ontoereikend is. 

We krijgen vele tientallen beleidsthema s voorgesteld, maar zonder informatie over hoe 

zwaar deze financieel in de begroting zitten.  

 

 

Bestuur en Dienstverlening 

 

Om een sterke partner in de regio te worden wordt ook enige daadkracht verwacht. Wat 

kunnen wij op korte termijn aan initiatieven hiervoor tegemoet zien? 

 

Voorzitter, graag krijgen wij een actueel beeld van de opbouw van de gemeentelijke 

organisatie na de fusie, de invulling van de vele vacatures en de stand van zaken ten 

aanzien van het effectueren van het Nieuwe Noordwijkse Werken. Welke successen of 

tegenvallers zijn hier te melden? 

 

 

Bereikbaarheid 

 

Graag vernemen wij een toelichting op de uitvoering van de raadsmotie Beter OV NU. Kan 

het college al wapenfeiten melden om de OV-dienstregelingen te verbeteren en de 

concurrentiepositie van het OV ten opzichte van de auto te versterken? Heeft het college 

inmiddels met Hollland Rijnland over de uitgangspunten van de nieuwe concessie voor het 

OV gesproken? 

 

 

Economie 

 

D66 is groot voorstander van een evaluatie van het functioneren van de GOM. Het rapport 

van de Rekenkamer Teylingen kan hierbij zeker van dienst zijn. Wij zijn blij dat dit rapport 

binnenkort voor bespreking wordt geagendeerd en dat de rol en taak van de Raad en de 

GOM wordt verhelderd. 
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Het is al tijdje stil rondom de uitvoering van de centrumvisie Kerkstraat. Graag vernemen wij 

van het college wat nu de status is. 

 
 

Onderwijs 

 

Voorzitter, Onderwijs is voor D66 een belangrijk onderwerp. Graag zien wij medio 2021 een 

plan van het college om het huisvestingsprobleem van de Prinsenhofschool op te lossen. 

 

 

Sport en Cultuur 

 

Wij steunen wij het opstellen van een masterplan Kunst in de Buitenruimte. Komt er hieraan 

voorafgaande nog een visie op dit gebied? 

En vergeet u alstublieft onze rotondes niet? 

 

De Schelft lijkt een onderwerp te worden waar niemand zijn vingers aan wil branden. Het 

college wil de functie van De Schelft behouden. Neemt het college nu afscheid van het 

gebouw? 

 

Het Museum Noordwijk is al jaren doende met plannen om het gebouw om te vormen naar 

een meer eigentijdse voorziening. Hoe staat het college hier nu in? 

 

Voorzitter, als we naar alle initiatieven en activiteiten op cultureel gebied kijken, zou het dan 

niet voor de hand liggen om naast een Sportraad ook een Cultuurraad in het leven te 

roepen? Hoe zien het college en andere fracties dit? Wij ondersteunen een motie op dit punt. 

 

 

Sociaal Domein en Volksgezondheid 

 

De integrale teams van Noordwijk en Noordwijkerhout voor het sociaal domein gaan per 1 

januari a.s. van start. Helaas is de digitale sociale kaart voor alle inwoners die hiermee 

samenhangt een te grote hobbel gebleken voor de wethouder, want die kaart had al, 

gebruikmakend van alle kennis en informatie in september via het blad Leef geïntroduceerd 

moeten worden. Nee dus en dat stelt ons teleur. 
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Nu staat die kaart voor het eerste kwartaal 2021 gepland. De sociale kaart is zo essentieel 

voor de inwoners met al hun vragen in deze tijd dat wij een harde toezegging vragen dat die 

kaart voor 1 april a.s. gereed en beschikbaar is. 

 

Wij verzoeken het college dringend om, samen met de regio in de TWO, een vuist te maken 

richting de overheid voor het oplossen van het enorme knelpunt op het gebied van de 

Jeugdzorg, waar het gaat om verblijf en de tekorten aan budget en psychiatrische 

ondersteuning. 

 

Voor onze schriftelijk gestelde vragen van 20 oktober jl. m.b.t. het Sociaal domein in 

Coronatijd vragen wij uw extra aandacht om deze vragen op korte termijn te beantwoorden.  

 
 

Duurzaamheid en Leefomgeving 

 

Wij betreuren het dat de planning voor duurzaamheidsplannen en uitvoeringsplannen steeds 

verschuift. Wij begrijpen de aandacht voor Corona gerelateerde onderwerpen, maar wij zien 

niet goed waarom de uitvoering van het duurzaamheidsprogramma daaronder moet lijden. 

Wat zijn nu concreet de ambities voor dit jaar en volgend jaar op dit gebied? 

 

Per 1 januari 2023 moeten de gemeentelijke kantoorgebouwen minimaal energielabel C 

hebben. Graag ontvangen wij in de eerste helft van 2021 een plan van aanpak en een 

inventarisatie van de gemeentelijke kantoorgebouwen met het actuele energielabel. Wij 

dienen hiervoor een motie in met als dictum: 

 

1. Een plan van aanpak te ontwikkelen voor de opwaardering van gemeentelijke 

kantoorgebouwen per uiterlijk 1-1-2023 voor zover deze niet voldoen aan de eisen voor het 

energielabel C; 

2. Dit plan van aanpak inclusief een inventarisatie van de huidige gemeentelijke 

kantoorgebouwen met het actuele energielabel medio 2021 aan de Raad voor te leggen; 

3. De kosten van het plan van aanpak ten laste te brengen van de post Energiemanagement 

gemeentelijke gebouwen. 

en gaat over tot de orde van de dag.  
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Woningbouw 

 

Voorzitter, wij lezen in de begrotingstekst over het “Deltaplan Wonen”. In antwoord op 

schriftelijke vragen van D66 heeft het college eerder aangegeven dat er nog geen Deltaplan 

Wonen is. Er is slechts een moeizame zoektocht naar woningbouwlocaties om een deel van 

Bronsgeest te kunnen mijden en een woonvisie in aantocht. 

 

In de vorige raadsvergadering heeft de fractievoorzitter van Lijst Salman Noordwijk ons 

uitgenodigd voor een open gesprek over de toekomstige woningbouwlocaties zonder 

voorwaarden of restrictief vooraf. Graag vernemen wij van de heer Van Bockhove wanneer 

hij deze bijeenkomst gaat organiseren. 

 

Voorzitter wij zijn recent verrast met een nieuwe lijst met woningbouwlocaties in Noordwijk. 

Voorzitter de lijst is nieuw, de locaties zijn grotendeels bekend en voor een deel al 

gerealiseerd of reeds in uitvoering. Nu het college zich rijk rekent met deze lijst vragen wij 

het college waarom zij de provincie dan zo nadrukkelijk heeft gevraagd om de locatie 

Achterweg voor woningbouw vrij te geven. Is dat nu een nutteloze exercitie geweest of 

gebleken? 

 

Voorzitter, de antwoorden op onze technische vragen geven aan dat het college slechts 

beperkt gebruik maakt van de aanjaagteams voor de woningbouw die door Rijk en provincie 

tegen aantrekkelijke voorwaarden beschikbaar worden gesteld. Graag een toelichting 

waarom niet steviger wordt ingezet op deze hulp van buiten om de enorme woningbehoefte 

te lijf te gaan. 

 

Tot zover onze eerste termijn. 

 

 

Fractie D66, 

Dick Gutlich. 


