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 termijn financiële Raad  6 november 2018  

 

Voorzitter, 

 

Deze financiële Raad is ook wel de Algemene Beschouwingen. 

Stukje terugkijken en vervolgens vooruit. 

 

4 jaar geleden bij een soortgelijke raadsvergadering heeft Democraten Beverwijk 

aangegeven de wens van de Beverwijkse inwoners te zullen respecteren. 

 

D’66 werd toen met de leus ‘Anders’, out of the blue, met 6 zetels de grootste 

partij. 

1 lid had 4 jaar ervaring en 5 leden waren compleet nieuw. 

Daarnaast werd het steunfractielid Wethouder. 

 

Toen heeft Democraten Beverwijk aangegeven hun plannen te zullen steunen. 

Weliswaar zal Democraten Beverwijk altijd elk voorstel dat in de Raad wordt 

behandeld op z’n merites beoordelen. 

Een belangrijk item daarbij is de financiën, financiële degelijkheid. 

Een andere is natuurlijk ; Hoeveel inwoners bereiken we er mee? 

Het is voor hen dat wij hier zitten. 

 

Voorzitter, 

 

Van ondersteunende  partij in de Oppositie, werden we meer en meer Oppositie. 

Binnen Beverwijk veelal samen met de VVD alsook Gemeente Belangen. 

Op IJmondiaal niveau met ALLE lokale partijen. 

 

In Heemskerk en Velsen zijn zij nu de grootste. 

 

Zou ook hier het zo zijn dat als je samenwerkt met de VVD, dan …. ? 

 

Waarom die Oppositie? 

 

1. : Slecht uitgewerkte plannen 

2. : Geen goede financiële onderbouwing 

 

Er is in de afgelopen 4 jaar , 10 miljoen euro buiten begroting uitgegeven. 

Veelal gedekt door eenmalige baten, namelijk het Niet-Strategisch vastgoed, 

ons tafelzilver. 

VRAAG: Wat is nu de resterende waarde van ons Niet-strategisch 

vastgoed? 

Maar ook door uitputting van onze reserves. 

EN door het inzetten van de ‘Jackpot’, extra geld van het Rijk. 

 

Voorzitter, 

 

Democraten Beverwijk heeft in 2016 en 2017, als enige partij, de begroting NIET 

goedgekeurd. 

 



Dit omdat er onjuistheden in stonden en de gemeente GEEN financiële ruimte 

voor de toekomst werd geboden. 

 

NU, in September heeft het College aangegeven dat Democraten Beverwijk het 

gelijk aan haar zijde had en heeft. 

 

De exponent van dit alles is de elektrarekening voor straatverlichting. 

 

Naast het schrappen van de  spaardoelstelling, hetgeen nodig is voor gezonde 

toekomstige  financiën, van € 600.000 werden de kosten voor elektra met € 

179.000 verlaagd in de begroting. 

 

In totaal € 779.000 ruimte creëren en dan in de begroting een Plusje van 

 € 400.000 laten zien. 

 

Achteraf voorzitter, is gebleken dat de kosten voor elektra in het geheel niet was 

gedaald en tot vorige maand nog steeds niet. 

 

Hier is de Raad dus willens en wetens een verkeerde voorstelling van zaken 

gegeven. Een Motie van Afkeuring waardig. 

 

Tot zover de aanloop en dan benoemen wij maar niet de krakkemikkige aanpak 

en uitvoering van de Breestraat, Het Detailhandelsbeleid, de vorming van  

één IJmond gemeente. 

Het was amateurisme ten top !  

 

Waarbij de Raad telkenmale werd genegeerd. 

 

Voorzitter, ik herhaal nogmaals HET MANDAAT LIGT BIJ DE RAAD ! 

 

 

Het betrekken van onze inwoners is een natuurlijke zaak. 

Per Buurt inzichten verwerven en samen met de buurtbewoners plannen en 

keuzes maken. 

 

Kijken waar verantwoordelijkheden kunnen en moeten liggen. 

 

De Overheid op afstand, dat zit in het beleid en de financiële middelen van de 

afgelopen jaren. 

Wanneer we dit NIET ter hand nemen en goed invullen zullen de tekorten groter 

worden. 

 

De Buurt is het grootste centrale thema voor Democraten Beverwijk. 

 

8 van de 9 partijen maakte er ook een groot punt van tijdens de verkiezing. 

NU is het stil, geen concrete aanpak terug te vinden. 

 

Jawel, de wijk Oosterwijk zullen velen zeggen. 

 

Maar uit de stukken blijkt dat dit toeval is, een opsomming van feiten leidde er 

toe dat dit een mooi IJmondiaal project kan worden. 



 

Daar waar een initiatief van de Buurt, het Huis van de Buurt, de nek is 

omgedraaid in plaats van bijgestuurd, stapt nu de gemeente als grote redder 

naar binnen. 

De term Huis van de Buurt lijkt besmet verklaard door de politiek omdat zij het 

niet zelf heeft bedacht. 

 

Maar Democraten Beverwijk wenst een ‘Huiskamer’ in elke Buurt. 

 

Voorzitter, 

 

Wat wil Democraten Beverwijk ? 

Welnu ik heb ons partijprogramma bij me, 

Zal ik voorlezen ? 

 

 

Nee voorzitter, zo zit het niet in elkaar. 

De verkiezing is geweest, de democratie heeft gesproken. 

 

Wij zullen ons blijven inzetten voor onze centrale thema’s 

1. de Buurten 

2. Gezonde toekomstgerichte financiën 

 

 

En dan pakken nu we het Collegeprogramma erbij. 

Helaas een gemiste kans. 

Het coalitieakkoord is vertaald, géén nadere gesprekken met de oppositie. 

 

Ja, ze zijn er geweest 

Maar dat was meer ter verkrijging van steun dan openstaan voor andere ideeën. 

 

Want waar is de wethouder Buurtzaken ? 

 

Hopelijk wordt er alsnog naar argumenten geluisterd zodra de stukken voor 

behandeling in de Raad langskomen. 

 

Voorzitter, 

 

Bouwen, bouwen, bouwen. is één van de motto’s. 

 

Democraten Beverwijk heeft mede aan de wieg gestaan van de Wijkerbaan. 

Een zeer geslaagde uitvoering van Hoogbouw 

De gemeente Beverwijk heeft géén uit te geven gronden meer. 

We zullen omhoog moeten ! 

Daarbij kan en zul je gebruik moeten maken van  

Straatbeeld versus Hoogbouw 

 

Door een gebouw Karakter, Stijl en Kwaliteit te geven op de eerste 5 a 6 

verdiepingen krijg je een goed ontwikkeld straatbeeld en daar op kan dan , 

ingesprongen, de hoogbouw. 

 



 

Voorzitter, 

 

Op onderwerpen dient de gemeente de Regie stevig in handen te hebben  

en te voeren. 

Op het terrein van de 3 Decentralisaties op het sociale en zorg vlak hebben ALLE 

Lokale partijen in de IJmond al in 2013 aangegeven gezamenlijk één team in te 

willen richten, die de feitelijke regie kan voeren. 

 

Naar nu blijkt is met name de Jeugdzorg buiten de deur gezet, alle 

bevoegdheden zijn bij externe partijen neergelegd. 

Terwijl dit een open-eind regeling is. 

 

De 3 gemeenten hebben géén deskundigen in dienst, die tegen de inhoudelijke 

wegingen kunnen ageren en deze zo nodig kunnen bijstellen. 

Democraten Beverwijk maakt zich hier al vanaf het prille begin zorgen over. 

Het lijkt een landelijk probleem, maar er zijn gemeenten die geheel geen last van 

tekorten hebben en zelf de Regie voeren. 

 

Is een tekort op Jeugdzorg structureel ? 

Voor dit jaar ruim één miljoen euro 

 

 

Voorzitter, de klimaatverandering. 

 

Over dit onderwerp zijn vele meningen, maar Niemand zal tegen 

energiebesparing zijn indien dit betaalbaar is. 

 

Voor de gemeente geldt dat vervangingstrajecten direct kunnen worden gebruikt 

om dit vorm te geven. 

Eventuele meerkosten van de investeringen kunnen gefinancierd worden uit 

toekomstige besparingen. 

De straatverlichting kan als eerste voorbeeld dienen. 

We hebben daar reeds de opbrengst ingeboekt, nu nog de invulling. 

 

Samen met de VVD worden er voorstellen ontwikkeld en zijn reeds suggesties 

gedaan. 

 

Van het GAS AF, bedoeld wordt het Groningse aardgas, moet zorgvuldig worden 

bekeken en een duidelijk plan zal moeten worden ontwikkeld waarbij ALLE 

effecten inzichtelijk zijn gemaakt, óók de kosten voor onze inwoners. 

 

Beverwijk is géén frontrunner, daar hebben we het geld niet voor! 

 

Democraten Beverwijk heeft al eens eerder als te ontwikkelen visie meegegeven 

BEVERWIJK de eerste volledige waterstof gemeente van Nederland. 

 

Voorzitter, 

 

Wij hebben nog één vraag: 



Kan het College mij/ons uitleggen waarom er extra € 235.000 in de 

Najaarsnota wordt opgenomen voor inhuur externe en 

€ 745.000 uit de Algemene Reserves wordt gehaald voor onderzoeken en 

startnotities, terwijl er een budget is voor bedrijfsvoering? 

 

Tot slot in eerste termijn, voorzitter. 

 

Laat duidelijk zijn dat Democraten Beverwijk wederom alle voorstellen positief 

zullen benaderen, waarbij wij ze op hun merites zullen beoordelen. 

 

Karel Hazeveld 

Fractievoorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 


