
Voorzitter, 
 
Bij de bespreking van het coalitieakkoord 2010-2014 met de titel ‘Wij zullen doorgaan’ heeft 
het CDA al aangegeven het nogal vaag te vinden! 
 
Vervolgens is dat akkoord vertaald in een activiteitenschema met enerzijds heel veel mooie 
voornemens, maar anderzijds weinig concrete voorstellen. 
En nu ligt de begroting 2011 voor, waarin een aantal van die voornemens nader zijn 
uitgewerkt en zo mogelijk van een financiële onderbouwing voorzien. 
 
Deze begroting constateert het CDA is ‘veel doorgaan, maar met weinig elan’? 
Natuurlijk: we zullen doorgaan! Maar wie en waarmee? 
 
Trouwens als raad kun je moeilijk de handdoek in de ring gooien en zeggen: gezien het 
 –voor een belangrijk deel door de hogere overheden bepaalde (financiële) beleid- geven wij 
het ook maar op en ‘u zoekt het als Noordwijkerhouters en Zilkers maar mooi zelf uit’! 
 
Maar nogmaals: 
we weten dat het opstellen van een begroting aan regels gebonden is, maar waarom niet in 
pakweg een paar A-viertjes aangegeven wat de raad in 2011 nu concreet de inwoners aan 
nieuwe activiteiten of plannen te bieden heeft, alsmede wat ze er voor moeten betalen. 
Maar ook: waarop bezuinigd wordt of wat ze eventueel helemaal niet meer krijgen! 
Want welke Noordwijkerhouter of Zilker verdiept zich nu eigenlijk echt in die begroting en 
haalt daar dan ook nog eens uit wat de gevolgen voor haar of hem concreet betekenen? 
 
Als raad en fracties worden wij uiteraard geacht ons in de –mede aan het activiteitenschema 
gerelateerde- begroting te verdiepen en ook het CDA wil zich niet aan die plicht onttrekken. 
Maar ja, je er in verdiepen is één; er iets zinnigs over zeggen is wat anders! 
Een heleboel zaken zijn namelijk ‘doorlopend’ en daar wordt dan wel wat over gezegd in de 
begroting, maar ach, lukt het volgend jaar niet, dan komt het in de jaren daarna wel weer! 
En wat wel expliciet voor 2011 is opgenomen wordt vaak begeleid door:  
‘we verwachten’, ‘we zijn voornemens’, ‘we zijn van plan’, enz. 
En dan maar hopen dat het allemaal gerealiseerd wordt!  
 
Voorzitter, 
de fractie van het CDA heeft deze keer volstrekt geen zin om ‘voor de bühne’ een mooi 
verhaal op te hangen, doch zal zich in het verdere betoog beperken tot een aantal concrete 
opmerkingen/wijzigingsvoorstellen, enz. 
 
Bouwen (of niet)? 
* De Zilkse carrousel. 
In mei 2009 is in de commissie samenlevingszaken een voorstel aan de orde geweest om De 
Duinpan in De Zilk een (beperkte) opknapbeurt te geven. 
Dat voorstel werd door de meerderheid van de raad afgewezen, omdat volgens het college van 
b. en w. –bij monde van wethouder De Haas- in die vergadering werd gesteld dat dit niet 
nodig was, want er zou binnen twee jaar een nieuw multifunctioneel gebouw op de 
zoutopslag in De Zilk staan. 
Recent echter gaf wethouder Morssink op een vraag ter zake als antwoord, dat hij er van 
uitging de realisatie van een Nieuwe Duinpan in deze raadsperiode nog mee te maken! 
Dus wat moet een Zilker nu denken van het waarheidsgehalte van uitspraken van wethouders?  



En wat dan te denken van al die plannen die daaraan gekoppeld zijn? 
Wordt het misschien niet eens tijd om de realiteit van dit alles onder ogen te zien en je af te 
vragen ‘wat wijs is in deze’?  
Want hebben juist de Zilkers daar tenslotte nu niet eens recht op?? 
 
* Victorschool/Puyckendam 
Wanneer kunnen we als raad dat dossier nu eindelijk eens sluiten? 
Of maken we ook dat deze raadsperiode opnieuw niet mee?  
Het CDA gaat er hoe dan ook van uit dat aansluitend aan de bouw van de Prinsenhofschool de 
bouw van een nieuwe Victorschool –al dan niet tegelijk met nieuwbouw Puyckendam- van 
start gaat. 
Tevens willen wij daarbij nog kwijt dat het CDA –om meerdere redenen- er op staat dat in de 
directe omgeving van de huidige school gedurende de nieuwbouw in een ‘noodschool’ wordt  
voorzien. Want hoe kunt u anders het eventueel onderbrengen van de huidige leerlingen van 
de Victorschool in noodlokalen op het Bavoterrein rijmen met uw opmerkingen over ‘veilige 
fietsroutes van huis naar school’ en ‘een goede en veilige bereikbaarheid van scholen’?  
 
* Woningbouw op het Bavo terrein  
In het verleden is toenmalige portefeuillehouders ‘wonen’ regelmatig verweten dat er ‘weinig 
schot’ in de plannen voor dat terrein zat. Misschien ten dele terecht, maar ook de afgelopen 
jaren kunnen wij de huidige portefeuillehouder helaas niet direct betrappen op grote 
voortvarendheid in deze. En dat terwijl dit wel beloofd is! 
Het CDA dringt er op aan in het komend jaar concrete planvorming tegemoet te mogen zien? 
 
* Laatste deel Mossenest II 
Recentelijk zijn aan de commissie R&W wat plannen voorgelegd over bebouwing van een 
deel van Mossenest II. 
Op zich niet veel mis mee, dit ondanks het feit dat er sprake was van enige verdichting van de 
oorspronkelijke bouwplannen (volgens zeggen ging het om slechts enkele woningen extra). 
Bij verdere planontwikkeling dient echter voor het CDA het oorspronkelijke plan qua 
bouwvolume uitgangspunt te blijven en bij afwijking daarvan de raad ‘het laatste woord te 
hebben’. 
 
Financiën  
Ook het CDA realiseert zich dat als er minder geld te besteden is –en gezien de rijksfinanciën 
hoeven we van die zijde weinig te verwachten- er ook door een gemeente keuzes gemaakt 
moeten worden om het gemeentelijk ‘kasboek’ kloppend te maken en te houden. 
Vraag is vervolgens hoe doe je dat? 
Kies je voor bezuinigingen of lastenverzwaring, of voor een combinatie van beiden? 
 
In de begroting zijn reeds een aantal bezuinigingen verwerkt waar eerder besluitvorming/ 
afspraken over gemaakt zijn en in grote lijnen kan ook het CDA zich daar in vinden. 
 
* Zo is er bv. de bezuiniging van € 18.000,00 op het raadswerk. Een van de onderdelen 
daarvan is het besluit om de raadsleden zelf het jaarlijkse raadsdiner te laten betalen. 
Dat lijkt uiteraard naar de burgers toe leuk en is wat het CDA betreft zonder meer prima, maar 
voor ons komt het toch wel enigszins over als ‘symboolpolitiek’. 
En…. eten bij een plaatselijke snackbar kan toch ook best eens aardig zijn!! 
 



Het CDA heeft echter wel bezwaar tegen een dergelijke bezuiniging van € 18.000,00 als dit 
leidt tot slechtere informatievoorziening aan de raad. 
Daarvoor denken wij namelijk dat het raadswerk –wil je het goed doen- toch te belangrijk is. 
We zijn dan ook benieuwd naar de wijze waarop daarin voorzien gaat worden. 
 
‘Geweldig’ trouwens dat ook het college maar liefst € 2.000,00 bezuinigt op de eigen 
bindingsactiviteiten!! 
 
* Grote problemen heeft het CDA wel met de bezuiniging van € 47.000,00 op de Wmo 
verstrekkingen. Uiteraard zal dat wel weer worden afgedaan met een opmerking als ‘wat is nu 
3% van rond € 1.556.000,00’ maar voor ons is dat niet acceptabel! 
En volgens ons is dat ook nog eens strijdig met de inhoud van het verkiezingsprogramma van 
meerdere partijen in deze raad over het onderwerp ‘zorg’!  
 
* Een vermindering van het subsidie aan Nens met 50% is voor het CDA volstrekt 
onbegrijpelijk, niet onderbouwd, enz. en daarom dan ook voor ons niet acceptabel. 
Wij zijn namelijk van mening –hetgeen volgens ons ook gebleken is uit een kijk- en 
luisteronderzoek door Nens- dat de informatievoorziening door Nens wel degelijk in een 
behoefte voorziet. Als er al op Nens bezuinigd moet worden lijkt het ons redelijk dat dit in 
gelijke mate en op gelijke wijze gebeurt als bij andere verenigingen . 
 
* Voor 2012 en de jaren daarna is –als een van de bezuinigingsvoorstellen- een korting op 
subsidies op de verenigingen opgenomen. 
Alle politieke partijen hebben in hun verkiezingsprogramma terecht de belangrijke plaats die 
sportverenigingen en sociaal-culturele organisaties in de Zilkse en Noordwijkerhoutse  
samenleving innemen vermeld. Ook in het coalitieakkoord is dat nog eens expliciet 
opgenomen met daarbij de toevoeging ‘deze verdienen waardering en ondersteuning’. 
Onze vraag is dan ook: hoe is dat te rijmen met de voorgestelde kortingen? 
Dat kunt u toch niet serieus menen? 
Het CDA wil nu reeds uitspreken tegen die bezuiniging te zijn en zal te zijner tijd daar zeker 
alternatieven voor aandragen! 
 
Ook m.b.t. andere voorgestelde bezuinigingen in de komende jaren op Wmo, 
belangenbehartiging ouderen, ouderenadviseur afschaffen, peuterspeelzalen, enz. hebben wij 
voorshands grote bezwaren. 
------- 
Graag wil het CDA in aansluiting op het vorenstaande aangeven hoe zij denkt de daardoor 
ontstane financiële tekorten te dekken. 
 
* Volgens ons blijft er nog steeds geld te verdienen met een intensieve samenwerking op een 
aantal terreinen met andere gemeenten. 
Voorbeeld: Noordwijk en Lisse gaan gezamenlijk hun gemeentelijke belastingen innen, 
waarmee zij fors besparen. Andere gemeenten is aangeboden daar bij aan te sluiten. 
Geschat voordeel € 25.000,00 
Is het eigenlijk niet schandalig, dat op dat aanbod niet allang positief is gereageerd? 
Maar ja, als je als overgrote meerderheid van de raad maar blijft roepen dat ‘wij alles zelf zo 
geweldig goed doen’ dan zal dat wel weer niks worden! 
 
 



* Heel veel gemeentelijke informatie kunnen inwoners tegenwoordig via de website 
opvragen. De vraag is dan ook of het wekelijks vermelden van een belangrijk deel van 
diezelfde informatie in het Noordwijkerhouts Weekblad enig nut heeft?  
Wie zal dat nu echt lezen? 
Wij denken van weinig Noordwijkerhouters of Zilkers en volgens ons kan daarop fors 
bezuinigd worden. En daarmee kan dan het subsidie aan Nens gemakkelijk in stand blijven. 
Uiteraard dient wel de ‘wettelijk verplichte informatie’ te worden gepubliceerd. 
  
* Uitgangspunt voor afvalstoffenheffing, rioolheffing, enz. is dat die kostendekkend dienen te 
zijn. Waarom accepteren we dan wel zo’n groot tekort op de bouwleges? 
Als er werkelijk zoveel minder bouwaanvragen komen, dan moet er toch een mogelijkheid 
zijn om tot kostenreductie te kunnen komen bij het afgeven daarvan, bv. door vermindering 
van personeel. Daarvan zien we echter niets terug! 
Waarom wordt er daarvoor dan ook trouwens geen bedrag uit de egalisatiereserve bouwleges 
gehaald, waar die reserve volgens ons toch voor bedoeld is? 
 
* Bezuiniging op het eigen gemeentelijk apparaat! 
Aan de ISD, enz. is een taakstellende bezuiniging van 5% opgelegd! 
Waarom kan dat ook niet gelden voor de eigen organisatie? 
Natuurlijk heeft ook het CDA gelezen dat, uit een onder het personeel gehouden medewerkers 
tevredenheidsonderzoek, de werkdruk nog steeds als (te)hoog wordt ervaren. 
Maar ja, zo’n gelijkluidende tekst staat zeker al de afgelopen 10 jaar in min of meer dezelfde 
bewoordingen in de begroting, dus wat is de waarde van zo’n opmerking dan nog?  
Dus wat het CDA betreft: bezuinigen daarop! 
  
* En als dat uiteindelijk toch nog tot enig tekort is –hetgeen wij volstrekt niet kunnen 
geloven- dan mag wat het CDA betreft dit best leiden tot een extra procent OZB-verhoging. 
Wij denken namelijk dat –bij een goede voorlichting- de inwoners van Noordwijkerhout en 
De Zilk – voor behoud van zorg voor ouderen, jeugd, gehandicapten, enz., alsmede 
ondersteuning van plaatselijke verenigingen best wat extra euro’s over hebben! 
Maar ja, je moet dat als raad wel willen! 
 
Voorzitter, ik rond af! 
Ook al maakt het CDA geen deel uit van de coalitie voelt zij zich toch verantwoordelijk om 
op te komen voor de belangen van alle inwoners van De Zilk en Noordwijkerhout. 
Het CDA hoopt dat –te samen met de andere partijen en het college van b. en w.- ook in 2011 
weer waar te kunnen maken en gaat ervan uit met de in deze algemene beschouwingen 
aangedragen voorstellen/alternatieven daar een zinvolle bijdrage aan te leveren.  
 
  


