
 

Algemene beschouwingen kadernota 2022.

Geacht college, collega-raadsleden en luisteraars, 

Na de Pandemie die als een orkaan over onze wereld raasde lijkt de rust 
gelukkig weer wat terug te keren… Maar wat een jaar was het ! en we 
zijn er nog lang niet. 

Een blijk van waardering aan onze burgemeester na deze tijd lijkt ons 
ook op z’n plek. Met zorg en rust sprak hij geregeld onze inwoners toe, 
bracht onze waardering over aan al die zorgmedewerkers die het zwaar 
hadden.  Als een echte burgervader die staat voor zijn dorp en al zijn  
inwoners. 

Voorzitter, we hebben nog een lange weg te gaan. Want behalve al het 
leed dat is geschied heeft de crisis ons ook economisch hard getroffen. 

De kadernota die voor ons ligt schetst een mooi plaatje, een rekensom 
met een positief eindresultaat. 

Maar wat zegt het ? de werkelijke eindsom zal nog moeten worden 
gemaakt als duidelijk is wat de financiële gevolgen gaan zijn van de 
Corona. 

Wij vernemen graag van het college of hierin een voorlopige prognose 
kan worden gegeven. 

Voorzitter, de kadernota schrijft in zijn inleiding: “Wij zullen blijven kiezen 
voor nuchtere en zakelijke oplossingen om toekomstige opgaven aan te 
pakken”. Een werkwijze die wij kunnen onderschrijven maar ook graag 
wat meer terug willen zien in de besluiten die worden genomen, 
projecten waar deel aan wordt genomen; ga aan de slag, maar met 
meetbare doelen en resultaten. 
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Toen ik mij voorbereide op deze beschouwingen las ik die van vorig jaar 
en zag ik een positieve reactie over het onderzoek naar de 
Wilhelminalaan. We zijn een jaar verder en nog altijd in afwachting van. 

De kadernota omvat een heel aantal elementen waar we ons graag hard 
voor maken maar ook onze zorgen over hebben. 

In mijn inleiding gaf ik al aan dat de Corona Crisis hierin een enorme 
invloed heeft. Het effect hiervan, los van al het leed, zal ook financieel 
zichtbaar worden, en al zijn. 

We zullen hiervoor een compensatie ontvangen vanuit het Rijk maar elke 
euro die we ontvangen kunnen we ook maar 1 x uitgeven. We moeten 
hierin zorgvuldig kijken waar de nood het hoogst is en weer gaan 
opbouwen; afmaken waar we aan begonnen zijn. 

Ik zal een aantal elementen vanuit de nota toelichten voorzitter; 

Veiligheid 

Ons speerpunt waar VVD Hillegom met regelmaat bij stilstaat of 
aandacht voor vraagt. Behalve het Heerlijk wonen in Hillegom is vooral 
ook Veilig wonen voor ons van groot belang! Als het gaat om veiligheid 
denken we niet alleen aan de Wilhelminalaan, maar ook de 
verkeersveiligheid in het hele dorp, bij de scholen, in de wijken. Focus op 
wat urgent is en neem maatregelen, wacht niet af; maar pak het aan. 

Zero tolerance als het gaat om drugs dealen, ondermijning. 
In de kadernota voorzitter lezen we ook over de forse toename als het 
gaat om digitale criminaliteit. Cyberaanvallen zijn in 2020 met 50% 
toegenomen! Dit vraagt om daadkracht en bescherming. De VVD vraagt 
zich af of die 54.000 dit kan garanderen, is die investering groot genoeg? 

Onlangs resulteerde een cyberaanval in de gemeente Lochem nog tot 
een schadepost van 200.000 euro.. Is een dergelijke aanval voor 
Hillegom, met deze investering, uitgesloten ? 

Graag een reactie van het college hierop. 
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En dan de Jeugdzorg Voorzitter, 

Recent vroeg VVD Hillegom hier wederom aandacht voor want ondanks 
de extra gelden gaat dit niet goed. Het is een omvangrijk en complex 
dossier, en dan heb ik het nog niet eens over de problematiek die er in 
gezinnen speelt. 

De financiële tekorten zijn een landelijk probleem maar ook de laatste 
raadsbrief toont aan dat er geld bij moet en de zorgen niet afnemen. 
Hoge wachtlijsten, steeds zwaarder wordende problematiek (mede 
omdat zorg vaak niet tijdig beschikbaar is) en zorgverleners ervaren een 
hoge werkdruk. Dit vraagt om interventies vanuit het college, een goede 
voorbereiding op de verdeling van de extra gelden; starten met 
prioriteren en urgente zaken eerst; de wachtlijsten, onze jeugd en 
gezinnen hebben tijdige en passende zorg nodig als zij daarom vragen. 

De medewerkers moeten gewaardeerd én gefaciliteerd worden om hun 
werk naar behoren uit te voeren. 
 
Voorzitter, wij wachten nog even de beantwoording van onze schriftelijke 
vragen af en mogelijk zullen we later nog met een motie komen. 

Mobiliteit en bereikbaarheid

Zonder bereikbaarheid en transport staat alles stil. En daar beginnen we 
nu wel steeds meer last van te krijgen, en dan hoeft u waarschijnlijk niet 
te raden waar ik op doel; de ontsluiting van de Noordelijke Duin en 
Bollenstreek! Dit vraagt echt om verbetering, voor onze dorpen, 
doorstroom voor de inwoners en toeristen. In de stuurgroep moeten we 
ons goed positioneren; daadkracht tonen en opkomen voor de 
Hillegomse belangen. 
VVD Hillegom ziet daarin op gebied van bedrijvigheid nog een kans 
liggen voor de Hillegomse ondernemers als het gaat om het gebied 
rondom de Noordelijke ontsluiting; een bedrijventerrein. 
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Wij horen graag hoe het college hier naar kijkt. 

Duurzaamheid & Energie, 

Voorzitter, we hebben reeds de nodige besprekingen omtrent dit 
onderwerp gehad, maar ook nog een weg te gaan. VVD Hillegom gaf al 
eerder ons uitgangspunt aan: we zijn een Bollenstreek en geen 
Zonnestreek. We mogen ambitieus zijn, maar moeten hierin ook niet 
doorslaan. 

Politiek is niet alleen de stemmen tellen maar ook de stemmen horen.. 
daarin heeft merendeel van onze inwoners aangegeven onze 
bollengrond te koesteren. En dat doen wij ook! Hierin moeten we 
zorgvuldig te werk gaan en ook middelen als windmolens uitsluiten. 
Gezond verstand; nuchter en zakelijk, maar ook betaalbaar houden want 
onze inwoners opzadelen met hogere kosten of OZB lasten is niet aan 
de orde wat VVD Hillegom betreft! 

Tot slot, voorzitter,  Participatie. 

Hebben we dit woord al niet vaker gehoord dit jaar ? en hoe belangrijk is 
het ? heel belangrijk, want je creëert er draagvlak mee, je informeert 
maar betrekt inwoners ook bij verandering en besluiten. 

De manier van werken was het afgelopen jaar vooral digitaal, laten we 
daar ook een stukje van meenemen in de toekomst. Een digitale 
enquête, kort overleg of een bijeenkomst via Teams; het maakt het voor 
sommige onder ons laagdrempeliger, efficiënter en heeft dus ook 
voordelen. 

Maar wees op tijd met mensen te informeren als er veranderingen 
aankomen!  ik ben geen voetbal fan voorzitter, maar dacht wel aan een 
quote van Johan Cruijff… “ als je een speler ziet sprinten, dan is hij te 
laat vertrokken” 
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daarmee wil ik zeggen, als je achteraf mensen moet informeren dan heb 
je je doel gemist. 

Voorzitter, hier wil ik het voor nu bij laten, ik dank u, namens de VVD 
Hillegom voor de aandacht. 

Louise Pijnacker
Fractievoorzitter , VVD Hillegom.
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