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Vooraf 
 
 
Ondernemen is ook keuzes maken, zo luidt de titel van de kadernota 2008-2012. De vraag is 

dan: vanuit welke invalshoek? De afwachtende, de voorzichtige, de gehaaste, de 

weloverwogene, de gedrevene en ga zo maar door. De ChristenUnie heeft haar Algemene 

Beschouwingen de titel ‘ondernemend kiezen’ gegeven. Dat dekt meer de lading van de visie 

van Langedijk. Immers, om ondernemend te kunnen samenleven zijn ondernemende keuzes 

nodig. Met andere woorden: de invalshoek is bepalend voor het resultaat.  

De ChristenUnie wil dat doen uit bijbels perspectief. Dat kan ook heel goed. De bijbel kent 

genoeg ondernemende voorbeelden. Geschiedenissen van mensen die, vaak helemaal 

alleen, heel veel wisten te bereiken, zoals Mozes, Esther, Daniël.  De ChristenUnie-fractie is 

klein, daar zijn we mee geconfronteerd de afgelopen tijd. Desondanks willen wij 

ondernemend in de politiek staan. Door in geloof een ondernemende opstelling te kiezen en 

vanuit die houding datgene bereiken wat we belangrijk vinden voor de samenleving van onze 

gemeente. 

 

Er ligt een kadernota die sluitend is, ook voor wat betreft het meerjarenperspectief. Dat doet 

ons goed. De nieuwe inrichting bevalt ons. De informatie is helder en beknopt.  Er is 

scheiding aangebracht tussen de onderdelen actualisatie en nieuw beleid. Dit komt de 

overzichtelijkheid ten goede. Aan de andere kant bevreemdt ons het feit dat het gewoonte 

lijkt te worden dat nieuw beleid óf als incidenteel voor 2008 wordt opgevoerd óf al in 2008 

wordt ingezet. In de kadernota 2007-2011 was dat ook min of meer het geval.  De 

actualisatie bevatte toen meerdere verkapte nieuw beleidsvoorstellen. De ChristenUnie heeft 

daar toen ook een opmerking over gemaakt. Actualisatie is wat ons betreft puur gebaseerd 

op cijfers: welke budget is voor welk beleid toegekend en komen we daarmee uit, dan wel 

houden we over. 

 

De ChristenUnie mist in deze kadernota eventuele voorstellen uit het rapport doorlichting 

begroting. Voor zover wij weten is dit onderzoek al enige tijd afgerond. Wanneer kan de raad 

de uitkomsten tegemoet zien?  

 

Niet alle voornemens van het college kunnen worden gerealiseerd. Keuzes maken dus. U 

doet voorstellen voor nieuw beleid en voor de dekking daarvan. In deze Algemene 

Beschouwingen geven wij aan wat wij daarvan vinden. De kadernota is, terecht, alleen 

gericht op nieuw beleid. Daarom kan geen beschouwing gegeven worden over het gehele 
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beleid van de gemeente. Dat is aan de ene kant de kracht van de kadernota maar tegelijk 

ook de beperking.  

De algemene indruk van het nieuwe beleid is dat er veel praktische voorstellen worden 

gedaan en niet zozeer voorstellen die een groot politiek raakvlak hebben. Desondanks willen 

wij met het college vooruit kijken en meedenken over de inzet van middelen voor nieuw 

beleid. Want: laten we niet vergeten dat we elkaar nodig hebben! 

 

Besturen en Burgers 

 

Het college is ruim twee jaar aan de slag. Zij zetten zich voor de volle 100 procent in, 

figuurlijk maar, blijkt, ook letterlijk. Wij vinden het gerechtvaardigd dat deze 100 procent ook 

gehonoreerd wordt. Onze wethouders staan in dienst van de gemeenschap maar dat neemt 

niet weg dat dit financieel beloond mag worden. Toch is het de vraag of dit voorstel op het 

juiste moment komt.  

 

De ChristenUnie heeft moeite met de veteranendag. Niet omdat we het hen niet gunnen een 

dag in het zonnetje te staan. Wel omdat er een landelijke dag is en onvoldoende wordt 

uitgelegd waarom Langedijk ook een zodanige dag zou moeten organiseren. Hoewel het als 

ondernemend beschouwd kan worden, heeft het ons zeer verbaasd dat deze dag al is 

aangekondigd in ‘Langedijk informeert’ van 28 mei. Nog voordat het benodigde budget door 

de gemeenteraad is toegekend. Bovendien had het college zich vorig jaar kunnen realiseren 

dat men dit jaar een dergelijke dag wilde houden. Dan was het nieuw beleid geweest voor dit 

jaar. Of het college had tussendoor om een krediet kunnen vragen aan de raad.  

 

Relatiegeschenken, huisstijl aanpassen en het maken van een informatiefilm vinden wij geen 

nieuw beleid maar zaken van praktische aard. Wij vinden dat geen politieke keuze en ook 

niet passend bij de rol van besturen op hoofdlijnen. Als deze zaken nodig zijn dan moet er 

ruimte gezocht worden in het totale budget voor het programma. Dat is ondernemend kiezen.  

 

Veiligheid 

 

Ook hier geldt dat er meer praktische voorstellen worden gedaan dan beleidsvoorstellen. Dat 

lasten afwijken van beschikbare budgetten dan wel dat er geen of tekort budget is en dat die 

budgetten daarom ingesteld dan wel omhoog moeten, kan geen voorstel van nieuw beleid 

zijn. Het beleid bestaat immers al, het kost alleen meer.  
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We vragen ons af waarom Langedijk gebruik maakt van het regionaal verkeersplan Alkmaar 

en wat ons dat oplevert. 

 

Hoewel we de inzet van de vrijwillige brandweer waarderen en respecteren kan de 

ChristenUnie zich niet vinden in het verhogen van de donatie aan de brandweervereniging. 

We vragen ons af of er überhaupt gedoneerd moet worden. We willen het bindend karakter 

van de vereniging niet bestrijden. Wel denken wij dat er meer voorbeelden van dergelijke 

verenigingen te noemen zijn. Zijn er meer vrijwilligersverenigingen die jaarlijks een donatie 

van de gemeente krijgen? 

 

De jaarlijkse verkeerstellingen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van verkeersbeleid 

evenals de aanschaf van een verkeersveiligheidmonitor. Wat de ChristenUnie betreft zijn dit 

de enige concrete beleidsvoorstellen van dit programma. Van beide vinden we dat ze 

uitgevoerd moeten worden. 

 

Fysieke infrastructuur 

 

In de inleiding op pagina 8 wordt aangeven dat de voorstellen voor nieuw beleid uitgebreid 

worden toegelicht. Toch vinden wij de uitleg bij straatreiniging erg summier, sterker nog, het 

wordt niet uitgelegd. Nog afgezien van het feit dat bij straatreiniging het risico bestaat van het 

vrijkomen van zware metalen. Dat is belastend voor het milieu. Daarom de vraag: vanwaar 

dit voorstel? 

 

De overige voorstellen zijn wat ons betreft geen nieuw beleid. Het inzetten van middelen 

voor onderhoud lijkt ons vanzelfsprekend als daar de ruimte en menskracht voor is. Feitelijk 

kunnen deze voorstellen voor onderhoud gezien worden als actualisatie, in de zin dat er in 

2008 meer aan onderhoud kan worden gedaan dan was aangenomen. 

 

In de begroting 2008 wordt in paragraaf B, onderhoud kapitaalgoederen, voor de eerste helft 

van 2008 een rapportage toegezegd over het beheerrapport wegen in relatie tot het 

beheerrapport wegen 2005-2009. Wanneer kan de raad die rapportage tegemoet zien? Dat 

geldt ook voor de presentatie van een nieuwe meerjarig onderhoudsplan kunstwerken. 

 

 

Werkgelegenheid 
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Er wordt gevraagd middelen ter beschikking te stellen voor de uitvoering van het 

marketingplan Oosterdel. De fractie moet iets gemist hebben maar wij kennen de inhoud en 

de status van het plan niet. Hoe weten we dan waarvoor we geld beschikbaar stellen? Het 

oprichten van een Stichting Promotie Langedijk is een lange weg gebleken. Maar de 

oprichting is in zicht en het budget daar voor stellen we graag ter beschikking. 

 

Kan de raad dit jaar nog een geactualiseerde versie van de detailhandelstructuurvisie 

tegemoet zien? 

 

Cultuur 

 

We vinden het jammer dat er geen activiteitencoördinator is aangesteld door het uitblijven 

van subsidies. Daarom twee vragen: wat is de reden van het uitblijven van 

subsidieverstrekking en moeten we hieruit opmaken dat er definitief geen 

activiteitencoördinator wordt aangesteld? 

 

We begrijpen dat piano’s onderhoud nodig hebben. We begrijpen niet dat de muziekschool 

hiervoor geen budget heeft. Hoe werd dit voorgaande jaren dan bekostigd? 

 

Waar is de conclusie op gebaseerd dat er fors geïnvesteerd moet worden in het pand 

Museum Broeker Veiling? Wij kennen de inhoud van het onderzoek van het externe bureau 

niet maar worden wel gevraagd een fors bedrag ter beschikking te stellen. Nog los van het 

feit dat de huidige stand van de voorziening Groot Onderhoud Museum Broeker Veiling 

kennelijk te laag is. Moet deze voorziening, met het oog op de uitbreiding van het museum, 

niet omhoog?  

 

De coördinator cultuurhistorie zal zijn werkzaamheden ook nog in 2009 doorzetten. Tot nu 

toe hebben wij geen zicht op de producten die de inzet van de coördinator cultuurhistorie 

heeft opgeleverd of gaat opleveren. Welke producten kunnen wij tegemoet zien? 

 

Wat het Behouden Huis in Oudkarspel betreft: is het niet beter een integraal besluit te nemen 

voor de inrichting van een wijksteunpunt en het ontwikkelen van de Brede School in 

Oudkarspel dan ons nu alleen te richten op het Behouden Huis? 

 

Ruimtelijke Ordening 
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U stelt voor een welstandsnota op te stellen. Volgens de fractie hebben we een 

welstandsnota (2001). Wat inhoudt dat er alleen een herziening moet plaatsvinden. De 

ChristenUnie vraagt zich af of dat ruim 30.000 euro moet kosten. Bovendien zou dan ook de 

discussie gevoerd kunnen worden of we het huidige welstandsbeleid op deze manier willen 

voortzetten of dat de raad voor een andere insteek kiest. 

 

Het is jammer dat achteraf moet blijken dat de inventarisatie voor uitbreiding van de formatie 

niet grondig genoeg was. Er is nu alweer uitbreiding nodig. Weet het college heel zeker dat 

deze inschatting reëel is of kunnen we over zoveel tijd weer een verzoek om uitbreiding 

tegemoet zien? Is de bezetting op de andere afdelingen wel voldoende? 

 

In de begroting 2008 staat dat er in 2008 een nieuw woningbouwprogramma voor de periode 

2010-2014 zal worden opgesteld. Kan de raad dat nog tegemoet zien dit jaar? 

 

Milieu en Volksgezondheid 

 

De ChristenUnie is blij dat er aandacht komt voor energiebeleid. Wat kan de raad 

verwachten van het inzetten van een jaarlijks budget van 10.000 euro voor het voeren van 

energiebeleid? De fractie vraagt nogmaals om aandacht voor het bewustwordingsproces bij 

de bevolking. Ongeveer 30 tot 50 procent van de CO2-emissies komt vrij uit woningen. Daar 

valt besparing te halen en daar is de bevolking bij nodig. De ChristenUnie roept ook op om 

met de woningbouwcorporaties afspraken te maken over investeringen in 

energiebesparende maatregelen van de bestaande woonvoorraad. Wat vindt het college van 

de gedachte om het dividend van NUON in te zetten voor energiebesparende maatregelen? 

 

De fractie kijkt reikhalzend uit naar het milieubeleidsplan. Het opstellen daarvan is dit jaar 

van start gegaan. We hopen dat het college op het VNG-congres  inspirerende ideeën heeft 

opgedaan. Tijdens dit congres is de website www.duurzameoverheden.nl gelanceerd, een 

belangrijke stap naar de uitvoering van het klimaatakkoord. De ChristenUnie hoopt dat 

duurzaamheid op alle terreinen de rode draad van dit plan zal zijn. 

 

We plaatsen wel een kanttekening. Hoewel uit de begroting 2008 de intentie blijkt 

milieubeleid te willen formuleren, is daar financieel geen rekening mee gehouden. Nu wordt 

dit als nieuw beleid opgevoerd voor 2008, met de bijbehorende financiële gevolgen. Dit 

begrijpt de ChristenUnie niet. Het bevreemdt ons dat incidentele lasten in de kadernota een 

plaats krijgen als nieuw beleid in het lopende begrotingsjaar.  
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Sinds 1 januari 2006 is de verpakkingsindustrie wettelijk verantwoordelijk voor het hergebruik 

van 70 procent van alle verpakkingen die zij op de markt brengen. De overige 30 procent is 

de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Hiertoe is op 27 juli 2007 een 

raamovereenkomst gesloten tussen VROM, het verpakkend bedrijfsleven en de VNG. Weet 

het college al hoe Langedijk gaat inspelen op de inzameling van 

kunststofverpakkingsmateriaal? 

 

Wijken 

 

Kwaliteit van groen is om diverse redenen medebepalend voor de leefbaarheid van onze 

wijken. Niet voor niets is een beheersplan openbaar groen opgesteld. Niet voor niets zijn 

daar, heel nadrukkelijk, de dorpsplatforms bij betrokken. Het plan wordt, zoals blijkt uit de 

forumbehandeling, breed gedragen. Ten tijde van het schrijven van deze algemene 

beschouwingen staat het plan op de agenda van de raad om vastgesteld te worden. Dit 

terwijl we een week later kunnen gaan discussiëren over het wel of niet uitstellen van de 

uitvoering van het plan. De ChristenUnie voelt er weinig voor om eerst een plan vast te 

stellen en vervolgens de uitvoering op te schorten. Het plan verliest zo zijn actualiteit en zal 

eerst moeten worden herzien voordat het alsnog in uitvoering kan worden genomen. 

Bovendien begrijpen wij niet dat de voorbereidingkosten voor de kwaliteitsverbetering 

openbaar groen wel blijven staan. Die kosten hebben toch een directe relatie met de 

uitvoering van het plan? Tot slot kan de inspectie openbaar groen ook opgeschoven worden. 

Ook die is verbonden met de uitvoering van het plan. 

 

Het groenadoptieplan blijkt een groot succes. De ChristenUnie vindt dat datgene wat 

succesvol is het verdiend om nog succesvoller te worden. Het is een mooi voorbeeld van 

ondernemende samenwerking tussen gemeente en bevolking. Volgens de fractie betekent 

ondernemend kiezen hier: uitbreiden. 

 

Maatschappelijke ondersteuning 

 

De uitvoering van het sportbeleidsplan gaat met de loop van de jaren meer kosten. Het plan 

is nog niet af. We weten dus niet wat het ons gaat opleveren. Wel wordt er nu van ons 

gevraagd het benodigde budget ter beschikking te stellen. De ChristenUnie vindt dat lastig. 

Niet omdat we het sportbeleidsplan willen frustreren. Wel omdat we de inhoud en ambities 

van het plan niet kennen. De fractie kan dus niet inschatten of het budget realistisch is. Tel 

daarbij op dat het college de structurele lasten voor de uitvoering van het plan wil dekken uit 

de algemene reserve. Dat is vragen om moeilijkheden. 
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We begrijpen niet wat u wilt zeggen met het item voetbalvelden. Wat wordt hier gevraagd? 

 

De ChristenUnie is verheugd over het project alcoholmatiging jeugd. Tijdens de 

voorbereiding van het vierjarenbeleidsplan Wmo kwam naar voren dat alcoholgebruik onder 

de jeugd een zorgelijk en onderschat probleem is. Deze actie springt daarop in. 

Vooruitlopend op de ontwikkeling van alcoholbeleid een ondernemende keuze! 

 

Het onderzoek domotica/ict, het dementieproject en het regio-overleg Vrije Tijd en Vorming 

zijn items die prima passen bij de doelstelling van de Wmo en de visie van de ChristenUnie 

op de invulling daarvan. Alleen ook hier geldt: de kosten van het dementieproject worden 

voor 2008 als incidenteel geboekt en als nieuw beleid gepresenteerd.  

 

De invoering van de Wmo heeft niet tot de grote problemen geleid die door diverse politieke 

fracties werden vermoed. Wij zijn benieuwd naar de resultaten van het 

klanttevredenheidsonderzoek Wmo-voorzieningen. In de wandelgangen hebben wij al 

begrepen dat we over het algemeen tevreden klanten hebben.  

Er is een ambitieus vierjarenbeleidsplan Wmo vastgesteld. In dit plan is een flinke 

hoeveelheid onderzoeken, plannen van aanpak en beleidsontwikkeling toegezegd. Daarvan 

vinden we in deze kadernota niet alles terug. Houdt dit in dat de raad hier geen middelen 

voor beschikbaar hoeft te stellen? 

 

De ChristenUnie heeft bij het vaststellen van het vierjarenbeleidsplan Wmo GroenLinks 

gesteund in het idee een participatiefonds Wmo in te stellen. We zijn benieuwd of 

GroenLinks bij de behandeling van de kadernota met een voorstel komt. 

 

Algemene dekkingsmiddelen 

 

De ChristenUnie moet opnieuw constateren dat er posten worden opgevoerd die feitelijk 

actualisatie van de lopende begroting inhouden dan wel behoren tot de normale 

bedrijfsvoering. Het programma bevat geen voorstellen voor nieuw beleid die de 

bijbehorende politieke afwegingen inhouden en daaruit volgende ondernemende keuzes.  

 

Tot slot 

 

Aan het eind gekomen van onze algemene beschouwingen concludeert de ChristenUnie dat 

er een kadernota voorligt die voor dit en de komende jaren budget vraagt voor nieuw beleid, 
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oplopend van een kleine 8 ton tot bijna 2 miljoen euro. Dat lijkt een heel ondernemende 

keuze te zijn. Maar, bovenstaande recapitulerend, behelzen de voorstellen van nieuw beleid 

lang niet altijd echt nieuw beleid. De fractie begrijpt dat moet worden voldaan aan 

verplichtingen, dat diverse zaken nodig zijn voor de normale bedrijfsvoering en dat lopende 

zaken bijgesteld moeten worden. Uiteraard is ondernemen ook keuzes maken. Maar de 

ondernemende invalshoek wordt gemist. Of moeten we zeggen eerlijk ondernemerschap? 

En dan bedoelen wij eerlijk in de zin van een ‘zuiver’ beeld scheppen? Zoals het nu wordt 

voorgesteld in de kadernota lijkt er financieel fors geïnvesteerd te worden in nieuw beleid. En 

toch blijft de ChristenUnie een beetje met het gevoel zitten dat er weinig financiële ruimte is 

voor echt nieuw beleid. Als dat zo is dan zij dat zo. Misschien ziet de ChristenUnie het 

verkeerd, maar we denken dat het beter was als het anders was voorgesteld.  

 

De ChristenUnie dankt de organisatie en het college voor de samenwerking van het 

afgelopen jaar. Zowel raad als organisatie zijn gekanteld, ieder op zijn eigen wijze. Zowel 

raad als organisatie moeten daar nog aan wennen. Maar de fractie heeft er alle vertrouwen 

in dat raad en organisatie in hun rol zullen groeien en resultaten bereiken. Resultaten die 

goed zijn voor de samenleving. Resultaten die leiden tot een verdere ontwikkeling van 

ondernemend Langedijk!  

 

Wij wensen elkaar daarbij Gods zegen toe. 

 

Namens de ChristenUnie, 

 

Erica van As 

Fractievoorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


