
	

Voorzitter,		voor	ons	ligt	een	begroting	waarop	nog	wel	het	een	en	ander	valt	af	te	
dingen,	echter	gezien	de	7	minuten	spreektijd	zullen	we	onze	inbreng	beperken	tot	een	
4-tal	PUUR	belangrijke	punten.		

Deze	zijn:	

1.	Een	algemene	reflectie	op	de	begroting	

2.	Tips	voor	betere	communicatie	

3.	Kom	in	actie	voor	een	klimaatbestendige,	groene	leefomgeving	

4.	Nivellerende	OZB	verhoging	

	

1.	Reflectie	begroting	2021	

Over	de	puzzel	van	de	begroting	2021	kunnen	we	kort	zijn.	Het	is	altijd	een	flinke	klus	
om	 de	 vele	 financiële	 stukjes	 op	 zijn	 plek	 te	 laten	 vallen.	 Het	 eindbeeld	 dat	 wordt	
voorgeschoteld	 voldoet	 niet	 aan	 ons	 ideale	 huishoudboekje.	 In	 het	 hoofdstuk	 nieuw	
beleid	zit	weinig	tot	geen	echte	 innovatie	zoals	beloofd	in	het	thema	van	de	begroting.	
Meerjarig	 is	de	zaak	kloppend.	Dat	geeft	bij	goed	bestuur	 lucht	en	mogelijkheden	voor	
de	jaren	2022	en	daarna.		

	

2.	Tips	voor	een	betere	communicatie	

Slecht	 communiceren	kruipt	 in	het	DNA	van	dit	 college.	Daar	moet	u	 snel	 verbeteren.	
Van	 alle	 kanten	wordt	 publiekelijk	 commentaar	 gegeven	 op	 de	 belabberde	 wijze	 van	
communiceren.	 Voorbeelden	 te	 over	 zoals	 het	 traject	 rond	 de	 handhaving	 van	
paardenweitjes,	 overleg	 met	 inwoners	 over	 snippergroen	 en	 de	 vele	 vele	 door	 het	
college	 onbeantwoord	 gelaten	 brieven	 van	 inwoners.	Wat	 ontbreekt	 is	 de	menselijke	
kant	van	communicatie.	Blijf	niet	halsstarrig	 je	verschuilen	achter	wet-	en	regelgeving,	
maar	ga	de	boer	op,	praat	met	de	 inwoner,	 leg	uit	en	bedenk	samen	een	oplossing.	Zit	
aan	tafel	en	voer	de	dialoog.	Stuur	de	inwoner	niet	met	een	kluitje	in	het	riet.	

	

3.	Kom	in	actie	voor	een	klimaatbestendige,	groene	leefomgeving	

Duurzaamheid,	groen	het	wordt	aangestipt	maar	een	daadkrachtig	invulling	ontbreekt.	
Neem	actie,	wees	uitnodigend	naar	de	inwoners,	daag	ze	uit.	Waar	is	de	aansluiting	met	
Operatie	 Steenbreek?	 In	 2017	 sloot	 de	 oude	 gemeente	 Noordwijk	 zich	 aan	 bij	 dit	
landelijk	initiatief.	Minder	steen	en	meer	groen	realiseren	in	de	directe	woonomgeving.	
Ondanks	de	vele	hectaren	natuur	rondom	onze	gemeente	is	er	binnen	de	bebouwde	kom	
weinig	 groen	 en	 te	 veel	 steen.	Minder	 steen	 en	meer	 groen	 in	 de	 bebouwde	kom	 zijn	
noodzakelijk	 voor	 het	 opvangen	 van	 (toekomstige)	 piekbuien	 of	 het	 doorstaan	 van	
langdurige	perioden	van	droogte	en	hitte.	Daarnaast	biedt	meer	groen	in	de	bebouwde	
kom	een	meerwaarde	voor	de	lokale	biodiversiteit	en	het	verminderen	van	de	C02,	roet-	



en	 stofdeeltjes.	 Ook	 de	 aantrekkelijkheid	 en	 leefbaarheid	 van	 onze	 directe	
woonomgeving	 en	 van	 de	 dorps-	 en	 winkelcentra	 worden	 door	 de	 inzet	 van	 groene	
ruimtes	sterk	verbeterd.	Wethouder	wees	innovatief	en	ga	met	de	inwoners		aan	de	slag.	

	

4.	Nivellerende	OZB	verhoging		

De	haren	rijzen	ons	 te	berge	bij	het	 lezen	van	uw	voorstel	om	het	gemis	aan	precario	
inkomsten	 te	 compenseren	 door	 een	 nivellerende	 OZB	 verhoging.	 Als	 je	
rekensommetjes	 keer	 op	 keer	 niet	 goed	 kunt	 uitleggen	 en	 er	 steeds	 vragen	 en	 losse	
eindjes	 overblijven,	 dan	 blijf	 je	 ongeloofwaardig	 en	 stellen	 zachte	 beloften	 van	 niet	
stijgende	 woonlasten	 niets	 voor!!	 De	 Noordwijker	 laat	 zich	 niet	 graag	 voor	 de	 gek	
houden.	Duidelijk	 te	 laat	begonnen,	probleem	vooruit	 geschoven	en	ook	 in	dit	dossier	
weer	slechte	communicatie.	Foei!	zouden	sommige	collega’s	dan	zeggen.	

Daarop	aansluitend	voorzitter,	

Lijst	 Salman	 maakt	 zich	 ernstig	 zorgen	 om	 ons	 eigen	 vermogen.	 Zij	 tikt	 haar	 eigen	
college	openbaar	op	de	vingers	 in	de	begrotingskrant!	Maar	waarom	gaat	Lijst	Salman	
dan	 toch	 wel	 iedere	 keer	 akkoord	 met	 uithollingen	 zoals	 Bronsgeest.	 Vele	 miljoenen	
spaargeld	van	de	Noordwijkers,	waarom	stemt	u	daar	mee	in.	Spreekt	u	zo	niet	met	twee	
tongen?	

Voorzitter	dit	was	de	PUUR	inbreng	in	eerste	termijn	

Graag	licht	ik	het	ingediende	amendement	en	de	motie	toe	

Mede	namens	GroenLinks	en	D66	dienen	we	een	amendement	 in	dat	betrekking	heeft	
op	programma	6	-Sport	en	Cultuur.	Het	gaat	hier	om	een	rechtvaardige	correctie	om	de	
begrote	bedragen	voor	dit	programma	in	2021	en	daarna,	bescheiden	op	te	hogen.	Het	
voorstel	van	het	college	dat	het	subsidiebedrag	dat	in	het	verleden	werd	uitgekeerd	aan	
de	‘Sterren	voor	cultuur’	in	het	oude	Noordwijk	nu	verdeeld	moet	worden	over	de	drie	
dorpen	 is	 naar	 ons	 idee	minachtend	 en	niet	 realistisch.	Hiermee	neemt	u	 cultuur	niet	
serieus.	

Niet	 in	 het	 amendement	 opgenomen	 maar	 wel	 heel	 belangrijk	 voor	 het	 culturele	
uitstraling	 vindt	 PUUR	 de	 toekomst	 van	 het	 Museum	 Noordwijk.	 Wij	 vragen	 uw	
maximale	inspanning	om	daar	komend	jaar	vooral	tot	een	positief	besluit	te	komen.			

GroenLinks	zal	mede	 	PUUR	een	motie	 indienen	waarin	het	college	wordt	opgeroepen	
een	zelfstandige	 cultuurraad	 (die	een	cultuurakkoord	gaat	opstellen	vergelijkbaar	met	
sportakkoord)	 in	 te	 stellen.	 Het	 is	 tijd	 dat	 cultuur	 door	 dit	 college	 voor	 echt	 wordt	
aangezien.	 En	 tijd	 dat	 cultuurverenigingen	 	 een	 volwaardige	 positie	 binnen	 onze	
gemeente	krijgen.	

	

Op	de	moties	en	amendementen	zullen	wij	ons	beraden	na	de	adviezen	van	het	college.	
Wat	ons	wel	opvalt	is	dat	deze	met	name	komen	uit	de	collegepartijen,	die		blijkbaar	niet	
zo	gelukkig	zijn	met	het	voorgestelde	beleid	van	hun	college.		



Eén	motie	heeft	ons	echter	wel	zeer	verbaasd	en	dat	is	die	van	het	CDA	inzake	parkeren	
aan	de	K.A	Blvd.	Wij	kunnen	ons	er	zeker	in	vinden,	maar	vinden	het	wel	hypocriet	dat	
het	CDA	hier	nu	mee	komt	en	zich	niet	als	een	vent	heeft	opgesteld	door	net	zoals	PUUR	
in	 maart	 tégen	 de	 parkeernota	 te	 stemmen!	 Daar	 hadden	 àlle	 Noordwijkers	 wat	
aangehad.	

	

Dank	u	wel.	

	


