Algemene beschouwing – kadernota 2022 – Bloeiend Hillegom
‘Afmaken waar we aan zijn begonnen’ is de onderlegger die de kadernota 2022 heeft
meegekregen. Bloeiend Hillegom had, op dit moment, liever gekozen voor een andere
insteek: ‘even pas op de plaats’.
‘De prognose van het meer jarenresultaat blijft ons zorgen baren’, kunnen we verderop in
de kadernota lezen. Een terecht punt want uitgaven zoals in het Sociaal Domein blijven
toenemen, net zoals taken die de overheid stelt aan de uitvoering daarvan. Dat het
beschikbare budget niet in de pas loopt met de werkelijke uitgaven is een gegeven dat
menig gemeente terecht zorgen baart. Daar komt bij dat we na anderhalf jaar coronacrisis,
voorzichtig kunnen terugkeren naar het ‘oude normaal’. Echter kan niemand voorzien wat
de (financiële) effecten op de langere termijn zijn.
Liever zouden wij dan ook de hand op de knip houden en alleen uitgeven wat echt
noodzakelijk is. Wij vinden daar in de kadernota weinig van terug, de titel ‘Afmaken waar we
aan zijn begonnen’, spreekt wat dat betreft boekdelen, uitgaven worden niet aangepast aan
de omstandigheden.
Als voorbeeld willen wij twee posten noemen die wat ons betreft op een andere wijze
ingevuld zouden kunnen worden. De regionale mobiliteit is er zo een. Dit is een langlopend
proces waar al vele studies en onderzoeken aan vooraf zijn gegaan. Wij vinden het dan ook
onnodig om zoveel geld uit te geven aan uitbreiding op dit terrein van het ambtelijk
apparaat. Gezien alles wat er in de voorgaande jaren al is onderzocht, lijkt ons dat dit op een
slimmere wijze geregeld zou moeten kunnen worden, waardoor er geld bespaard kan
worden. Wij zouden willen voorstellen om de bestaande rapporten te evalueren en vanuit
hier verder te werken. Daarnaast denken wij nog steeds dat een aanpassing van de kruising
N207/N208, een verbetering zou zijn voor de regionale mobiliteit.
Ook de gemeentelijke bijdrage aan de regionale economische agenda is wat ons betreft een
onnodig grote uitgave. Tot op heden heeft Hillegom fors mee geïnvesteerd maar heeft dit
voor onze gemeente amper wat opgeleverd, terwijl een gemeente als Noordwijk wel
optimaal profiteert. Wij zouden liever de zienswijze van de gemeente Katwijk volgen door
alleen te investeren in projecten die rechtstreeks gelieerd zijn aan Hillegom. Hierdoor
participeren en investeren wij wel in een sterkere economische regio, zonder er zelf bij in te
schieten.
De voorliggende kadernota met inbegrip van de zorgen voor het meer-jarenresultaat zien wij
dan ook als een kadernota die weinig zekerheid geeft. Bij tegenvallende uitgaven als gevolg
van rijksoverheid-beleid en te krappe toebedeelde budgetten, zou de volgende
gemeenteraad opgezadeld kunnen worden met een erfenis van het te optimistisch afmaken
van zaken van de huidige coalitie. Hierdoor kan de ruimte ontnomen worden om zaken uit te
voeren die voor Bloeiend Hillegom hoog op de agenda staan zoals de inzet op betaalbare
woonruimte voor starters. De krapte van de woningmarkt en de hoge prijzen maken het
voor de Hillegomse starter bijna onmogelijk om een woonruimte voor zichzelf te verkrijgen,
het lijkt bijna een ‘eer’, om zelfstandig te kunnen wonen. Buiten de geijkte paden om zijn er

alternatieven te bedenken om te kunnen voorzien in deze grote behoefte, zoals bijvoorbeeld het
benutten van leegstaande bedrijfsruimtes, de hoogte in, tiny houses, etc. Misschien moeten we het
woonprogramma toch weer (nog) eens onder de loep nemen om te kijken wat er beter zou kunnen
of kan worden aangepast.
Zoals wij ook al in ons verkiezingsprogramma hebben opgenomen willen wij de lastenverhoging voor
burgers voorkomen. Zeker in de huidige omstandigheden, met alle kosten die de Coronacrisis met
zich meebrengt, is lastenverhoging voor veel inwoners niet wenselijk. Hierbij past ons motto “even
pas op de plaats”. Bloeiend Hillegom wil dan ook voorkomen dat er niet (onnodig) veel geld wordt
uitgegeven aan projecten die op dit moment geen prioriteit hebben. Door als gemeente alleen uit te
geven wat echt noodzakelijk is, kunnen wij een eventuele lastenverhoging voor onze burgers
voorkomen.
Het laatste punt waar Bloeiend Hillegom zich het komende jaar voor wil inzetten is het stimuleren
van meer sporten en bewegen voor elke doelgroep. Zeker in deze tijd is gebleken dat voldoende
beweging noodzakelijk is om gezond te blijven bij het thuiswerken of thuis studeren. Ook wanneer de
coronacrisis weer voorbij is, wil Bloeiend Hillegom zich blijven inzetten om het sporten meer
toegankelijk te maken. Buitensport en buiten fitness kan een uitkomst bieden voor mensen die wel
graag willen bewegen, maar niet over de middelen beschikken om een sportabonnement af te
sluiten. Wij zullen vanavond daarom een motie indienen met het verzoek om meer buitensport
mogelijkheden in Hillegom te creëren.
Tot slot willen wij nogmaals een woord van dank uitspreken aan de ambtelijke organisatie. Ondanks
de vele beperkingen die de coronapandemie met zich meebrengt zijn zij erin geslaagd het werk voort
te kunnen zetten door ook ons al raad in de gelegenheid te stellen om ons werk te kunnen doen.

