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Allereerst dank voor een goed leesbare programmabegroting 2020. 
De algemene uitkomst van deze programmabegroting is dat er een structureel sluitend concept 
begroting ligt. De begroting voor 2020 sluit dan ook af met een positief saldo van 1,1 miljoen euro. 
Voor wat betreft de beide aanbevelingen, gedaan door de auditcommissie, daar schaart LADA zich 
dan ook volledig achter. 
Voor dat ik inhoudelijk op de diverse programma’s in ga, ben ik verheugd te lezen dat volgend jaar 
een nieuw programma duurzaamheid wordt opgepakt. Wat LADA betreft wel wat laat, want bij het 
bespreken van het coalitieakkoord vonden wij de ambities, op het gebied van duurzaamheid, van deze 
coalitie wel heel erg mager. 
De energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en de nodige verbetering van onze 
biodiversiteit, gaat ook Hollands Kroon niet voorbij. Wij zijn dan ook benieuwd  welke ambities deze 
gemeente volgend jaar gaat presenteren. 
 
En dan nu de inhoudelijke  aandachtspunten die wij willen hebben op de diverse programma’s voor de 
begroting van 2020: 
 
Programma Bedrijvigheid 
Wat ons op viel aan het stukje beleidsregels tijdelijke medewerkers is dat het goed is om te lezen dat 
er gekozen gaat worden voor grootschalige huisvesting van goede kwaliteit. Echter er wordt een 
koppeling gemaakt naar een goede landschappelijke inpassing. En dat laatste is in dit geval niet 
relevant, omdat wij vinden dat het gaat om in eerste instantie om kwalitatief goede grootschalige 
huisvesting bij voorkeur op of vlak nabij bedrijventerreinen. 
 
Programma Dienstverlening 
Cluster Bestuur/en  Organisatie 
De dienstverlening aan onze inwoners is nog niet op orde. Naast de niet altijd optimaal werkende Fixi-
app, kunnen inwoners ook vaak slecht digitaal informatie vergaren op onze website. De website van 
onze gemeente moet gewoon optimaal functioneren. Te beginnen bij de zoekfunctie. Immers naast 
het wegvallen van enkele lokale weekbladen is het ook niet altijd makkelijk om even een ambtenaar te 
spreken over een willekeurig onderwerp. Daar waar grotendeels digitaal wordt ingezet, daar moet 
alles dan ook optimaal functioneren. Dan nog moeten wij oog hebben voor inwoners die laag geletterd 
zijn of minder mobiel. Gelukkig worden er een aantal verbeter trajecten ingezet. 
Omdat de communicatie beter moet, dienen wij met andere partijen hier een motie in (verwoord door 
de VVD). 
  
Programma Leefbaarheid   
Cluster Omgevingskwaliteit 
Jammer is het dat de herijking van de Woonvisie nog niet meegenomen is in de plannen voor volgend 
jaar. LADA maakt zich zorgen over de oplopende wachtlijsten van woningzoekenden en vooral voor 
de doelgroep jongeren. Het afgelopen jaar is er veel aandacht geweest voor arbeidsmigranten. De 
onevenwichtige samenstelling van onze bevolking maakt dat we vooral moeten inzetten om het 
mogelijk te maken dat onze jongeren hier graag willen blijven wonen.  
De opgave die wij  hebben om zorg te leveren, hangt niet alleen af van geld/financiën, maar ook van 
de handjes die nodig zijn. De demografische onevenwichtigheid tussen jong en oud noopt ons om  
vooral in te zetten op het huisvesten van jongeren in zowel betaalbare huur- als koopwoningen. 
Noodzakelijk om een betere balans te verkrijgen.  
 
Programma Leefbaarheid  
Cluster Veiligheid 
Tevreden zijn we met de voorgestelde aanpak om overlast tegen te gaan. En inderdaad, er schuilt  
achter overlast vaak een zorgvraag. Op dit moment zien wij een toename van problematische 
woonoverlast. Wij hopen dat een sluitende aanpak tot oplossingen zal leiden. 
 
Programma Vitaliteit 
Cluster Bestaanszekerheid. 



Wij zien dat een flink deel van onze inwoners het lastig hebben om financieel de eindjes aan elkaar te 
knopen. Betaalbaarheidsonderzoeken tonen dit aan ( lokale onderzoeken en het die van het Nibud).  
             
Speciaal vragen wij aandacht voor ouderen. Voor velen geldt dat hun pensioen niet geïndexeerd 
wordt, en zelfs kortingen liggen op de loer. Hoewel de Schuldhulp op niveau blijft en ondersteuning 
geborgd is, willen we aandacht voor de woonlasten van inwoners, die lastig of nauwelijks rond kunnen 
komen. Het is voor hen praktisch onmogelijk om naar een goedkopere of kleinere woning te verhuizen 
om mogelijk zo weer financieel op adem te komen. 
Tevreden zijn we ook met het uitgangspunt dat geen scholier zonder startkwalificatie van school gaat. 
Echter, wij maken ons zorgen. Wij constateren een toename van jongeren die geen onderwijs 
ontvangen en vaak ook zonder startkwalificatie van school gaan. 
Een sluitend vangnet voor jongeren, in het bijzonder  zij die speciaal onderwijs volgen, is een must! 
Wij zijn dan ook benieuwd hoe dit sluitende proces verder vorm  krijgt. 
 
Cluster Kunst en Cultuur 
Vragen hebben wij ook over het beleid met betrekking tot kunst en cultuur. 
“Het borgen van de brede culturele identiteit” lezen we. 
Het is uitsluitend cultuur wat de klok slaat.  
Kunst komt geheel niet aan bod. En dat terwijl Nederland beroemd is om zijn kunst, industriële 
vormgeving en architectuur. 
Aandacht hiervoor! 
 
 
 
 


