
 

Algemene beschouwingen Programmabegroting 2023-2026.

Geacht college, collega-raadsleden en luisteraars, 

Voorzitter, in de vorige algemene beschouwingen liep vooral de coronacrisis als een 
rode draad door alle betogen. De afgelopen periode is daar veel in veranderd maar 
nog niet voorbij, daarnaast lijken we van de ene in de andere crisis te belanden. Dit 
vraagt ons om kritisch te zijn in onze uitgaves en besluiten, prioriteiten te stellen en 
door te pakken bij urgente situaties.  

De begroting die voor ons ligt schetst een mooi plaatje, een rekensom met een 
positief eindresultaat. Het is belangrijk om in financieel opzicht een gezonde 
gemeente te zijn, een prestatie op zich. Maar zijn de uitgaves ook goed verdeeld, 
haalbaar en is er voldoende oog voor de te behalen resultaten?

Ik zal een aantal elementen vanuit de begroting toelichten voorzitter; 

Om maar even te beginnen met de aanpassingen en de opgenomen onderdelen 
vanuit het coalitieakkoord (blz. 6). Een kolom zet uiteen wat zoal de investeringen 
gaan worden. Het viel ons op dat in de kleine kolom maar liefst 9 x het woord 
“onderzoek” voorkomt, met een bedrag van bijna 4 ton! Dat is nogal wat? Hoeveel 
onderzoeken zijn er al niet geweest en welke daarvan zijn in een la beland en niet 
meer naar omgekeken? Als het gaat om kritisch zijn in deze tijden van financiële 
nood vragen we ons af of dit nu daadwerkelijk nodig is en de juiste prioriteiten zijn? 

Om maar even een aantal belangrijke speerpunten te noemen; 

Veiligheid 

Om heerlijk te kunnen wonen in Hillegom moet je vooral veilig kunnen wonen. De 
inzet van extra Boa’s juichen we dan ook toe maar er moet wel een goede 
organisatie achter staan. Worden de Boa’s op dit moment optimaal benut en is de 
inzet doeltreffend genoeg? Wij roepen het college op om met een gedegen plan van 
aanpak te komen om de afdeling handhaving verder te professionaliseren. 
Dan hebben we het nog niet eens over de formatie? Met de zorgen over de 
arbeidsmarkt, de terugtrekkende politie, aanrijdtijden die onder druk komen te staan. 
We hebben daarnaast, in toenemende mate, te maken met overlast, van jongeren, 
ondermijning, drugshandel. VVD wil de urgentie benadrukken van optimaliseren van 
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onze veiligheid. Stevig aan- en doorpakken, en steun aan onze burgemeester 
uitspreken die steeds vaker kordaat besluiten moet nemen die grote impact hebben. 

En dan nog een belangrijk onderdeel Voorzitter; Wonen! 

De ruimte is schaars en staat onder druk. Wij zijn voorstander van het realiseren van 
woningen voor iedereen. Wij zien op dit moment graag wat meer nadruk op kleinere 
woningen en flexibele opvang, Wij denken daarbij ook aan duurzaamheid in de vorm 
van circulair bouwen. 
Gezien de druk op de arbeidsmarkt en de vele openstaande vacatures bij HLT moet 
er zorg gedragen worden dat vergunningsaanvragen soepel blijven en kunnen 
doorstromen. Als dat stroopt, duurt bouwen nog langer. Zijn de mensen er wel? Erg 
nodig, groot punt van zorg. 
Vooralsnog zien wij al dat bouwprojecten traag lopen in Hillegom, een zorg die de 
portefeuillehouder ook al aangaf in de presentatie van de begroting. Zetten we als 
gemeente nu echt optimaal in op de voortgang? Wat ons betreft mag het wel een 
tandje extra, om maar even de Jozefkerk als voorbeeld te noemen. 

Dan nog een opmerking over de stijgende WOZ-waardes voor 2023 en het OZB-
tarief. Het uitgangspunt nu is de tarieven slechts te laten stijgen met het 
inflatiepercentage. De gemiddelde inflatie voor 2022 is nu al 10%. De verwachte 
stijging van de WOZ-waardes is van een dermate omvang (bijna 14%) dat wij ten 
zeerste pleiten voor het NIET verhogen van het tarief voor de 
onroerendzaakbelasting.

Mobiliteit
Qua mobiliteit ziet de VVD graag een structurele, toekomstbestendige oplossing voor
Hillegom. Het samenwerken met alle betrokkenen, ter verbetering van de 
bereikbaarheid van de noordelijke Duin- en bollenstraat zien wij als een must om 
verder te komen. Maar de focus op Hillegom mag wat ons betreft steviger. Een 
verkenning naar de mogelijkheden van een randweg om Hillegom volgen wij met 
argusogen. Wij zien grote gevolgen en verwachten dat de aanzuigende werking, de 
toch al overbelaste Elsbroekerbrug, zal overspoelen. Het omleiden van vrachtverkeer
is noodzakelijk voor ontlasting van onder andere de Wilhelmina- en de Van den 
Endelaan, maar kan niet zonder een verbeterde overgang of ondertunneling bij de 
Ringvaart.
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De maatschappelijke agenda; 

Zeer belangrijk om oog te hebben voor onze medemens, voor degene die hulp 
krijgen maar zet ook in op de signalen van bijv. de jongeren die nog veelal te kampen
hebben met de naweeën van Corona. De eenzaamheid onder hen is ook groot, 
suïcidaliteit is toegenomen en dit zijn nu vaak de jongeren die niet het 
hulpverleningscircuit in willen, de zorgmijders. De schaamte is groot en de stap naar 
zorg soms te hoog; zet als gemeente in op preventie en maak de verbindingen met 
de ketenpartners laagdrempelig en minder bureaucratisch. 

Goed om als gemeente in te zetten op stimuleren van de vitaliteit maar laat het niet 
doorschieten en betuttelend worden. Betrek vooral de inwoners zelf bij het peilen 
waar zijzelf behoefte aan hebben en nodig hen meer uit in het nemen van 
burgerinitiatieven, laat als gemeente ook zien dat dit zin heeft. 

Tot slot, voorzitter, 

Hoe houden of maken we de verbinding met onze inwoners. Voor vele staat de 
politiek ver van hen af. Hillegom is een gemeente om trots op te zijn. Als gemeente 
moeten we ons inzetten om ons dorp nog mooier, veiliger en duurzamer te maken. 
Maar die trots is niet alleen omdat we financieel gezond zijn, maar omdat we 
luisteren naar wat onze inwoners nodig hebben, eraan werken hen eerst te voorzien 
van o.a. veilige woonruimte. Maar ook keuzes durven en kunnen maken als dit nodig 
is. VVD Hillegom kijkt er naar uit om dit de komende periode weer samen met u aan 
te gaan, kritisch maar met de juiste prioriteiten in ogenschouw. 

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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