
Begroting 2022 Meerjarenraming 2023- 2025

11 november 2021 Heiloo-2000

Geachte voorzitter, college, griffie, mede raadsleden en luisteraars van Heiloo.

Daar zitten we weer helaas nog steeds niet verlost van Corona. Wat nog steeds een grote 
onzekerheid met zich mee brengt. Een tweestrijd in onze maatschappij, persoonlijk leed en verliezen. 
Veel van wat gewoon was is niet meer gewoon en onzekerheid ook in de cijfers mede door Corona.

Dan de begroting voorzitter:
Wij willen het college en de betreffende ambtenaren bedanken voor de zeer heldere begroting en het 
vele werk wat hierin zit.
Het is een begroting zonder grote nieuwe ambities, wat natuurlijk ook verstandig is met de 
verkiezingen in aantocht.
Wij zijn blij dat de begroting sluitend lijkt te zijn voor de jaren 2022 tot en met 2024. Voorzitter wij 
beseffen dat dit een zeer wankel evenwicht lijkt te zijn.

Want waar wij nog op 1 februari 2021 een begrotingssaldo van + 1 mio verwachten is dit nu door 
diverse omstandigheden een plus van € 241.000 geworden. Zo kan dat gaan voorzitter en deze 
begroting zegt dus ook niet heel veel over de vervolg jaren.
De solvabiliteit lijkt stabiel te blijven en het weerstandsratio blijft ruim boven het minimum van 1,2. Dat 
zou mooi zijn.

Dan nu per hoofdstuk een korte reactie.
Een sociale en vitale gemeente:

• Gelukkig zijn we inmiddels gestart met de dialoogtafels dit in tegenstelling wat omschreven 
staat in de begroting. Wij zijn blij dat we steeds meer de goede kant op gaan met de nieuwe 
werkwijze van de raad. Natuurlijk zitten er nu nog “kinderziektes” in echter deze zullen in de 
evaluatie dit jaar nog meegenomen worden. 

• Er wordt omschreven dat het een doel is dat in de gemeenteraad breed genomen besluiten 
geenomen worden. Dit was volgens ons tot een jaar geleden een issue nu toch niet meer?

• Er staat ook omschreven dat het een risico is dat veel mensen hun baan kwijt zijn geraakt 
door Corona, hier hebben wij al eerder een opmerking over gemaakt. Dat dit volgens de 
laatste cijfers niet juist is!

• Wij willen nogmaals benadrukken dat wij voor een openbaar kind centrum zijn.
• Zouden we bewoners niet moeten informeren dat jeugdoverlast ook via fixi gemeld moet 

worden? 
Over het geheel zien de verplichte indicatoren er goed uit voor Heiloo.

Een aantrekkelijke gemeente:
• Het fiets parkeren bij het station is voor Heiloo-2000 een doorn in het oog aan het worden, dit 

duurt nu al jaren. Wanneer komen deze extra plaatsen er concreet?? Dit elk jaar opschrijven 
maak geen indruk meer. Nu staan de kosten begroot voor 2022 en wordt aan gegeven dat er 
nog steeds slechts een schetsontwerp ligt.

• Graag zouden wij ook inzicht krijgen hoe omgegaan wordt met onze motie bomen. Er wordt 
veel gekapt in verband met zieke bomen, waar worden de nieuwe gepland en is dit in 
evenwicht zoals we hebben afgesproken?



Een leefbare gemeente:
• Voorzitter wij vragen met klem aan de portefeuillehouder om een zeer helder te lopen proces 

met planning op zeer korte termijn te delen met de raad betreffende Zandzoom. 
• Wij hebben nergens iets kunnen vinden over onze motie kleine woningen… Elke keer vragen 

wij naar de status… het laatste antwoord wat wij kregen was dat dat behandeld zou worden bij 
de inbreilocaties. Wij waren dan ook zeer teleurgesteld dat wij hierover niets terug konden 
vinden in de memo over de inbreilocaties. Het lijkt alsof, en wij hopen dat wij ons vergissen, 
deze breed aangenomen motie gewoon terzijde wordt gelegd. Voorzitter  wat is de status nu 
en wij verwachten een concreet antwoord.

• Wij zien het als een risico dat er voor de energie transitie en klimaat op dit moment incidenteel 
kosten zijn opgenomen in 2022 en een klein geel geraamd in 2023.

• Klimaat adaptieve gebiedsontwikkelingen zijn wij een groot voorstander van wordt dit ook bij 
de ontwikkelaars vastgelegd op dit moment?

• Met de beoogde komst van de nieuwe omgevingswet verwachten wij veel van de participatie 
verordening. De laatste maanden hebben we goede participatie trajecten gezien en zeker ook 
minder goede. Deze laatste voeren regelmatig helaas de boventoon.

Een financieel gezonde gemeente:
Op dit moment lijkt in alles dat we een financieel gezonde gemeente zijn. 
Echter heb ik altijd geleerd dat een begroting een opstel som van fouten is. En dan is het de vraag 
hoe valt het uit! Wij vragen om vooral de aandacht te schenken op de Buch en het sociale domein. 
Beide verbeter trajecten zijn al ingestoken en zien wij graag tegemoet.
Om de Buch financiën blijven wij ons zorgen om maken zoals wij ook al maanden geleden hebben 
aangegeven en willen regelmatig van de vorderingen op de hoogte gehouden worden.

De lokale heffingen zijn zeer duidelijk omschreven in de begroting en geven een goed beeld. De 
gemeentelijke lasten voor onze gemeente behoren niet bij de top van Nederland gelukkig en we 
hebben zelfs nog te maken met een onbenutte belasting capaciteit.

 


