Algemene beschouwingen CDA-fractie Bloemendaal
Vandaag spreken we over de begroting 2021, een begroting die
is opgesteld in een voor eenieder onzekere tijd. De basis voor
deze begroting vormt de Kadernota 2021. Aanvankelijk stonden
daar veel ombuigingsvoorstellen in die zouden leiden tot een
ware kaalslag op de voorzieningen. Op initiatief van het CDA is
er begin juli uiteindelijk een breed gedragen amendement
aangenomen waarin behoud van voorzieningen centraal stond.
Om de begroting sluitend te krijgen stelt het college een extra
opbrengst van de OZB voor.
In ons programma staat de volgende passage: CDA
Bloemendaal is geen voorstander van verhoging van de OZB.
Over een eventuele verhoging van de OZB kan alleen
gesproken worden indien het huidige voorzieningenniveau
(kwalitatief en kwantitatief) zo ernstig onder druk komt te
staan dat een kaalslag dreigt.
Bij de oorspronkelijke voorstellen in de Kadernota zou hier,
zoals eerder gezegd zeker sprake van zijn geweest. Het CDA
vindt een extra OZB-opbrengst voor dit doel dan ook
gerechtvaardigd. Daarbij speelt ook nog dat Bloemendaal de
afgelopen jaren steeds extra gekort is op de Algemene
Uitkering Gemeentefonds vanwege de in Bloemendaal hogere
WOZ-waardestijging dan het landelijk gemiddelde. Deze korting
is nooit compleet "gecompenseerd" via de OZB-tarieven.
De afgelopen jaren heeft de Bloemendaalse bestuurscultuur
veel aandacht getrokken, door de wisselingen in verschillende
colleges, het verloop in diverse raadsfracties, (politieke)
discussies die buiten de raad werden gevoerd, vragen over
ambtelijk handelen én kritische burgers die hun mening niet
onder stoelen of banken staken.
In een ambtsbericht van een voormalig burgemeester uit 2015
werd gesproken over ‘…een niet goed functionerende raad,
onvoldoende regie en bestuurlijke verantwoordelijkheid en een
problematische relatie met de samenleving….’.
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Er zijn sindsdien stappen in de goede richting gezet, het blijft
echter noodzakelijk de bestuurscultuur verder te ontwikkelen
met het oog op uitdagingen als ‘meer taken, minder middelen’,
het acteren in steeds complexere politieke netwerken (door
toenemende schaalvergroting en regionale samenwerking),
nieuwe uitdagingen als de Omgevingswet en de
Energietransitie.
De CDA-fractie herkent deze geschetste problematiek en is er
zich van bewust dat zij samen met de andere fracties een
zwaarwegende verantwoordelijkheid heeft om de
bestuurscultuur in de gemeente Bloemendaal ten positieve te
transformeren. Daarbij zijn de uitgangspunten van het CDA
voor de fractie de leidraad én de meetlat voor het politiek
handelen om de transformatie vorm te geven. Daarnaast spelen
onze uitgangspunten uiteraard ook een essentiële rol bij het
beoordelen van deze begroting.
Vanuit het uitgangspunt “solidariteit” zet het CDA in op
betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te
versterken. Er moet betrokkenheid zijn tussen generaties en
tussen arm en rijk. We leven niet alleen voor onszelf, maar we
zijn pas mens door met elkaar te leven. De overheid zorgt voor
de basis van sociale zekerheid: voor iedereen is er
gezondheidszorg, onderwijs en inkomen. Op gemeentelijk
niveau wordt dat vertaald in voorzieningen met als prachtig
voorbeeld het Centraal Servicepunt in Bennebroek. Hierin zijn
Welzijn Bloemendaal, de bibliotheek en het servicepunt
ondergebracht.
Het college stelde aanvankelijk voor het loket Burgerzaken in
Bennebroek met ingang van komend jaar te sluiten maar wil
het nu alleen op woensdagmiddag (op afspraak) openstellen.
Dit klinkt al een stuk beter maar het CDA is er toch nog niet
geheel gerust op. Bij de evaluatie in 2021 vindt het CDA het
van essentieel belang dat dit gebeurt op basis van een
raadpleging van de inwoners van de kernen Bennebroek en
Vogelenzang. We willen ook graag dat het college onderzoek
verricht naar en met een voorstel komt richting gemeenteraad
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ter versterking van de ontmoetingsfunctie van het Servicepunt
Bennebroek voor de inwoners van Bennebroek.
(AMENDEMENT)
Vanuit het uitgangspunt “rentmeesterschap” voelt het CDA zich
vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties
geroepen tot zorg voor natuur en cultuur, zo ook in
Bloemendaal. We hebben de natuur en de cultuur geërfd van
onze (voor)ouders en te leen van de toekomstige generaties na
ons. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen (huidige)
belang en onze eigen tijd, ook op financieel gebied.
Rentmeesterschap uit zich ook in beheer en onderhoud van de
gemeentelijke gebouwen. De vraag is alleen of dat allemaal wel
goed in beeld is. Met enige regelmaat wordt de raad immers
om extra krediet gevraagd voor het inhalen van achterstallig
onderhoud. Volgens het CDA is daar nogal wat aan te
verbeteren. (MOTIE)
Het CDA vraagt zich af of het logisch is nu al financiën te
bestemmen voor de herinrichting van het strandplateau aan de
Kop van de Zeeweg. De planvorming voor het hotel, restaurant,
taxistandplaats en containers voor strandpaviljoens is nog
onduidelijk en omgeven met verschillende - ook door het
college onderkende - risico's. Reden voor het CDA
terughoudend te zijn met dergelijk forse investeringen.
Mocht door voorspoedige planvorming alsnog realisatie op korte
termijn mogelijk zijn dan kan alsnog bij de Zomernota om een
krediet worden verzocht.
Rentmeesterschap komt ook tot uiting in het begrip
duurzaamheid. Op dit gebied zullen alle gemeenten een grote
inspanning moeten gaan leveren maar dat kunnen ze zeker niet
alleen. Bloemendaal werkt al samen in een aantal regionale
samenwerkingsverbanden en daar kan/moet op het gebied van
duurzaamheid gebruik van worden gemaakt. Concreet
voorbeeld is het realiseren van duurzame mobiliteit in de vorm
van een lightrail verbinding. Om dit te stimuleren heeft het CDA
een motie opgesteld “Toekomstbestendig OV in de MRA”
(MOTIE)
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De CDA-fractie maakt zich op basis van het uitgangspunt
“gespreide verantwoordelijkheid” sterk voor de erkenning van
maatschappelijk initiatief. Mensen, buurten, sportclubs,
scholen, kerken, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren
allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving.
Concreet voorbeeld zijn de initiatieven rond Bispinckpark en
Landje van Riessen. In september 2017 zijn in het kader van
een participatietraject veel ideeën gepresenteerd maar tot
besluitvorming is het nog niet gekomen.
De CDA-fractie zou het college willen vragen zich bij de
gemeente Hillegom te laten informeren over het proces van de
herinrichting van het Julianapark. De gemeente wilde op de
locatie van een voormalige basisschool woningen bouwen maar
uiteindelijk gaan omwonenden en gemeente een park
aanleggen.
De stijging van de kosten in de jeugdzorg baart ons zorgen. Om
de aanbesteding van de jeugdzorg in 2023 goed voor te
bereiden, vindt het CDA het van belang om in het komend
begrotingsjaar goed meegenomen te worden in de keuzes die
gemaakt zijn voor de huidige inkoop van de zorg en de kosten
die hier mee samenhangen. Het CDA is vooralsnog niet voor
het aanbrengen van een plafond om de kosten in de hand te
houden. Wel staan we open voor creatieve oplossingen om als
raad dicht bij de uitvoering van de jeugdzorg te staan, zonder
in ongewenste bureaucratie te vervallen.
Tot slot
De financiële positie van de gemeente Bloemendaal is
momenteel redelijk tot goed te noemen. De komende jaren zal
er veel geïnvesteerd moeten/gaan worden in onderhoud van de
schoolgebouwen en de riolering. Toch zijn er ook onzekerheden
zoals de uitwerking van de herverdeling van het
Gemeentefonds. We zullen dus ‘scherp aan de wind’ moeten
blijven zeilen om ook in de toekomst ervoor te zorgen dat we
op een verantwoorde manier om blijven gaan met onze
middelen.
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