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Algemeen: 

 

Wie wil zoekt een oplossing. Wie niet wil zoekt een reden. Dit klinkt u vast bekend in de oren. 

Althans dat zou moeten. Het is een Russisch spreekwoord en de titel van het stuk van de 

AOL en de KvK dat zij schreven n.a.v. het VVL. Daarmee willen zij een boodschap 

meegeven. Een boodschap die de ChristenUnie aanspreekt. Niet een uitweg zoeken in 

uitvluchten, maar van goede wil zijn om samen aan oplossingen te werken. De ChristenUnie 

hoopt dat dit de inzet mag zijn van de behandeling van deze kadernota. 

 

De algemene beschouwingen van de overige fracties, de beantwoording van de technische 

vragen en de reactie van het college op de algemene beschouwingen in eerste termijn 

brengt onze fractie tot de volgende, beknopte, reactie.  

 

Algemene beschouwingen overige fracties: 

 

De naam doet anders vermoeden. Kleurrijk. De AB van deze fractie zijn allerminst kleurrijk te 

noemen. Pessimisme en cynisme voeren de boventoon. Is het echt zo donker in de 

bestuurstunnel van Langedijk? 

 

We zijn het eens met de aandacht die het CDA vraagt voor de mantelzorgers. Hoog tijd dat 

daar op ingespeeld wordt. Mantelzorgers zijn minstens zo belangrijk als vrijwilligers van de 

brandweer. Zijn zijn onmisbaar als het gaat om de uitvoering van de Wmo en nemen ook 

werk uit handen van beroepskrachten.  

 

Dat de PvdA een oproep doet om alle te verstrekken subsidies aan de nieuwe 

subsidieverordening te toetsen is een open deur, sterker een wijdopen deur. We moeten iets 

gemist hebben maar dat is toch juist wat we vastgesteld hebben? 

 

De VVD blijft hameren op de ontwikkeling van inbreilocaties. En terecht. Het college blijft 

druk op de ketel houden. Misschien helpt een beetje extra druk uit de raad. 

 

GroenLinks komt met een amendement over een Wmo innovatiefonds. De ChristenUnie 

heeft al aangegeven daar voorstander van te zijn. We zijn dan ook benieuwd naar de inhoud 

van het amendement. 

 



Algemene Beschouwingen ChristenUnie kadernota 2008-2012, tweede termijn 2

Ten onrechte betaalde belasting terugbetalen, zou luidt een van de ideeën van HvL/D66. De 

bewoner als debiteur en crediteur. Een T-biljet voor de gemeentelijke belastingen. Laten we 

dan maar beginnen met de afvalstoffenheffing. 

 

Diverse fracties hebben kritiek op de inhuur van externen in programma Ruimtelijke 

Ordening. Wij begrijpen dat niet helemaal. Extra formatie is toegekend. De daaruit 

voorvloeiende vacatures blijken moeizaam vervulbaar. Om continuïteit te waarborgen wordt 

externe inhuur voorgesteld. Is het verwijtbaar dat de vacatures nog niet zijn ingevuld? Willen 

wij wel dat het werk gedaan wordt? We kunnen ook een andere keus maken. Maar wie is 

daarmee gediend? 

 

Beantwoording technische vragen: 

 

De opzet van de behandeling van de kadernota voorziet niet in een vragenronde naar 

aanleiding van de beantwoording technische vragen. Daarom de noodzaak om onze tweede 

termijn daarvoor in te zetten. 

 

- Wordt er nu wel of niet extra geveegd. U zegt van niet. Maar het staat er wel! Dit 

maakt de besluitvorming niet eenduidiger. Het blijft een vaag voorstel. Te vaag om 

mee in te stemmen. Ook al lijkt het niets te kosten. 

- Kennelijk wilt u niet volledig open zijn wie de bewegingslessen geeft. De raad wordt 

gevraagd subsidie te verstrekken aan een volstrekt onbekende particulier. Dat vinden 

wij niet transparant. 

- Bezuinigingen op kantoorbenodigdheden blijken niet haalbaar. Dat riepen de 

verenigingen en instellingen in 2006 ook. Zij werden verplicht aan te tonen dat zij 

geen bezuinigingen konden doorvoeren. Het lijkt ons niet meer dan rechtvaardig u 

dezelfde opdracht te geven: toon aan dat het niet haalbaar is. Het niet zien van 

mogelijkheden is geen afdoende uitleg.  

- Halveren van budget leidt tot verkeerstellingen om de twee jaar. Klopt dat of bedoeld 

u om het jaar of te wel elke twee jaar? 

- Er gaat geprobeerd worden om de kosten van het marketingplan Oosterdel te dekken 

uit bijdragen van ondernemers en provincie. Maar wat als dat niet lukt? Zekerheid 

kunt u niet geven en wij zitten straks met de gebakken peren. 

- Zijn er naast de Rijkssubsidiering nog andere subsidies die voor het onderhoud van 

het Museum Broeker Veiling aangevraagd kunnen worden?  

- Excuus voor de vraag over het dekken van de lasten van het sportbeleidsplan uit de 

AR. Dat is een leesfout van mij.  
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- Het antwoord op de vraag over de gevolgen van het halveren van het budget voor het 

huiskamerproject blijft de vraag oproepen wat er gebeurd als toch maar een half 

budget te besteden blijkt. Wat dan? 

- Tot slot vragen wij ons af hoe het college rekening houdt met de huidige trend in de 

demografische ontwikkeling. 

 

Reactie college op AB eerste termijn: 

 

Het college zet in de reactie op de AB in eerste termijn zijn ambities uiteen over de 

gemeentelijke dienstverlening. Er is een project dienstverleningsconcept opgestart. Alle vijf 

kanalen worden aangepakt, er komt een kwaliteitshandvest met normen, een 

communicatieplan. Onze verwachtingen zijn hoog gespannen. Dat betekent wel dat het cijfer 

7 van de ‘burger als klant’, niet alleen geconsolideerd moet kunnen worden, het moet ook 

hoger kunnen. Dat is ondernemende ambitie. 

 

Ondernemen is vaak hard werken. Soms harder dan de bezoldiging die er tegenover staat. 

Dat is denken wij het lot van veel wethouders. Toch willen we deels tegemoet komen aan het 

voorstel. Wij zijn mede-indiener van het amendement om de dienstverbanden van 80 naar 

90 procent op te rekken. Dat is dan wat ons betreft het maximum voor de rest van deze 

raadsperiode.  

 

Hoewel wij eigenlijk geen behoefte hebben aan een politieke discussie over de huisstijl van 

de gemeente wel een oproep: koppel deze aan de vormgeving en titel van de visie/missie. 

 

Niet alleen KL en PvdA stellen vraagtekens bij de veteranendag. Ook de ChristenUnie heeft 

daar een kritisch geluid laten horen. We voelen ons voor het blok gezet. Nu deze dag 

voortijdig bekend is gemaakt kunnen we moeilijk onder het toekennen van het budget uit. Wij 

zijn het met KL eens dat het de overheid is die deze mensen uitzend. De landelijke dag moet 

voldoende zijn. Wat de ChristenUnie betreft krijgt deze dag geen gevolg. De gemeente zou 

wel een faciliterende rol kunnen spelen door bijvoorbeeld vervoer van de veteranen voor het 

meedoen aan de landelijke veteranendag ter beschikking te stellen. 

 

De ChristenUnie blijft moeite houden met de donatie aan de brandweervereniging die nu 

opeens bedrijfskosten heten. Het is ongetwijfeld allemaal waar wat u over het belang van 

deze vereniging stelt. Maar andere organisaties van vrijwilligers dragen ook hun steentje bij, 

hun belasting neemt ook toe, zij ervaren ook de emotionele gevolgen en nemen ook 
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beroepskrachten werk uit handen. Met andere woorden: dat kan ook als bedrijfskosten 

worden gezien.  

U begrijpt: wij vinden de motivatie wat vergezocht.  

 

Het marketingplan Oosterdel moet nog aan het college worden aangeboden en dan aan de 

raad. Zelfs u kent dus de inhoud nog niet. Hoe moeten wij dan de afweging maken of we 

budget ter beschikking willen stellen? Temeer daar de dekking ook onzeker is. Wij wachten 

liever tot er een compleet plan ligt met een financiële onderbouwing.  

 

De uitleg over het budget van 25.000 euro voor het Behouden Huis in Oudkarspel roept 

alleen maar meer vragen op. Het bedrag blijkt dus niet, zelfs niet deels, te zijn voor het 

haalbaarheidsonderzoek. Maar dat is wel wat u vraagt. U maakt de besluitvorming er op 

deze manier niet gemakkelijker en transparanter op. Wat is nu uw voorstel? En waar is het 

haalbaarheidsonderzoek dan van betaald? 

 

Onze welstandnota is gedateerd. Het kost een hoop geld om deze te herzien. Dit herzien is 

inclusief een evaluatie. De ChristenUnie wil eerst de resultaten van de evaluatie zien voordat 

overgegaan wordt tot het herzien van de welstandnota. Zodoende kan namelijk eerst de 

discussie over het huidige beleid gevoerd worden. Dat schept een mogelijkheid om ons af te 

vragen of het wenselijk is zo voort te gaan. Zo ja, dan kan de nota alsnog worden herzien. 

Wij dienen hierover een motie in. Momenteel heeft de raad sowieso geen zicht op de 

werkzaamheden van de welstandscommissie. De jaarverslagen blijven al twee jaar uit.  

 

U stelt dat het dividend van NUON gebruikt wordt als algemeen dekkingsmiddel. Wat is er op 

tegen om dit in te zetten voor energiebesparende maatregelen? Op onze vraag hierover 

geeft u geen antwoord. De fractie dient hierover een motie in.  

 

Op blz. 9 van uw reactie wilt u bij het milieubeleidsplan kennelijk iets kwijt over nieuw beleid. 

Wij zien de relevantie niet en u kennelijk ook niet want de zin stopt halverwege. En als we 

het toch over milieu hebben: de fractie is nog steeds is blijde verwachting van het 

milieujaarplan. Wel een langdurige blijde verwachting…en inmiddels ook minder blij…. 

 

Uw rol als het gaat om afspraken met woningbouwverenigingen over energiebesparende 

maatregelen in hun woningvoorraad kan veel sterker zijn dan alleen stimulerend en 

faciliterend. De ChristenUnie dient hierover een motie. 

 



Algemene Beschouwingen ChristenUnie kadernota 2008-2012, tweede termijn 5

Het is de verwachting dat de uitvoering van het sportbeleidsplan veel geld gaat kosten. Met 

de nadruk op verwachting. Immers, inhoud en ambities moeten richtinggevend zijn voor 

budgettoekenning, maar die zijn nog onbekend. Hoewel we het doel van sportbeleid 

ondersteunen, blijft de fractie er moeite mee houden dat we zonder onderbouwing zoveel 

geld ter beschikking stellen. Is het ook een optie om de middelen ter beschikking te stellen bij 

de behandeling van de sportnota? 

 

De ChristenUnie wil benadrukken dat het college het onderscheid tussen actualisatie en 

nieuw beleid echt ter harte moet nemen. Anders loopt u het risico dat de kadernota 

procedureel geen akkoord krijgt van de raad. Overigens gelden de verwoorde gevoelens van 

de fractie de gehele kadernota en niet alleen het programma algemene dekkingsmiddelen. 

Te vaak wordt aanpassing van reeds ingezet beleid dan wel incidenteel beleid opgevoerd als 

nieuw beleid. 

 

Tot slot: welk nieuw beleid levert voor de ChristenUnie een dilemma op: 

 

Niet doen, structureel: 

                                                                                                 2008                          2009 

 

- Maximale wethoudersvariant    17.000   34.000 

- Veteranenbijeenkomst                                                                                           3.000 

- Donatie brandweervereniging             4.686                         4.686 

- Bezuinigingen kantoorspullen           45.953   45.953 

                                                                                             67.639                       88.639 

 

Afhankelijk van de voorstellen van andere partijen, kiezen wij vooralsnog wij voor: 

 

Wel doen, structureel: 

 

- Groenadoptieplan DGS                                                        7.000                          7.000 

- Huiskamerproject                                                               25.807                        25.807 

- Activiteitencoördinator                                                        41.000                        41.000 

                                                                                               73.807                       73.807 

Tekort: voor wel doen in 2008: 6168 euro. 

 

 


