
Algemene Beschouwingen PvdA Katwijk !!
Voorzitter, het college heeft haar laatste begroting van deze periode 
gepresenteerd. 
Een begroting die sluitend is en die nagenoeg geen extra lasten oplevert voor onze 
burgers. Wij zijn ook blij dat de laatste berichten over het gemeentefonds 
positiever zijn, zodat we zo het lijkt, het weerstandsvermogen niet nodig hebben 
om een structureel extra tekort te dekken. 
Onze dank aan  de wethouder en ambtelijke organisatie voor het vele werk dat is 
verricht om deze begroting tot stand te brengen. 
De PvdA is altijd een partij geweest die gaat voor financiële degelijkheid en een 
structureel gezonde gemeente, daarbij zijn we altijd bereid om daar 
verantwoordelijkheid voor te nemen.  
Op hoofdlijnen kunnen wij dus instemmen met deze begroting.  
En voorzitter, om positief te beginnen, wij zijn blij dat de afgelopen periode de 
volgende zaken zijn gerealiseerd en danken college en raad voor de geleverde 
inspanning op deze punten: !
Het proces en de inbreng van de raad als het gaat om de totstandkoming en de 
aanpassingen van het ontwerp van de parkeergarage verdienen een speciale 
vermelding. De eensgezindheid waarmee de raad dit besluit heeft genomen kan 
wat ons betreft als voorbeeld dienen voor andere projecten. Maar ook de realisatie 
van de voorloper, misschien zelfs de pilot, van Katwijk in de kern: het 
gemeenschapshuis de Burgt, de stap die gezet is over de besluitvorming voor een 
nieuw zwembad, de realisatie van de Schuit (wat toch een hoofdpijn dossier is 
geweest) als ook de inzet tot nu toe waar het gaat om de decentralisaties in de 
AWBZ, de jeugdzorg en de participatiewet zijn enkele voorbeelden van beleid waar 
mijn fractie tevreden over is.  !
Maar er is wel een en ander waar we moeite mee hebben, als het gaat om deze 
begroting, maar ook als het gaat om het beleid van de afgelopen vier jaar. Die 
willen wij benoemen. Daarbij hopen wij, als het gaat om wijziging van beleid, 
natuurlijk op steun van de rest van de raad, maar ook van het college. 
Onlosmakelijk daaraan verbonden is onze visie op de komende jaren.   !
De rode draad in onze algemene beschouwingen is de inzet en het 
voorzieningsniveau in de wijken. De veranderende economische omstandigheden 
vragen steeds meer van individuele burgers dan voorheen, steeds meer wordt 
gewezen op eigen verantwoordelijkheid en omzien naar je naasten en dan in 
letterlijke zin. Met andere woorden: er wordt veel van ons allen gevraagd. Wij 
geloven dat de manier om hieraan tegemoet te komen een stevige versterking van 
sociale netwerken in de wijken is. Dat gaat verder dan de zorgsteunpunten zoals 
het college deze beschrijft in de begroting. De realisatie van gemeenschapshuizen 
kan hierbij een middel zijn, maar is geen doel op zich. Andere bestaande 
structuren kunnen daar ook voor aangewend worden. Het verder openstellen van 
zorginstellingen in onze gemeente en daarin een koppeling leggen met organisaties 
uit het maatschappelijke middenveld zoals steunpunt mantelzorg, de nieuwe 



welzijnsorganisatie en de herinvoering van wijkverpleegkundige in de wijk is wat 
ons betreft de manier waarop dit gerealiseerd moet worden.  
In een Civil Society zijn burgers en organisaties (ook commerciële) betrokken en 
nemen verantwoordelijkheid voor elkaar en hun leefomgeving. De wijk en de 
instellingen dichter bij elkaar brengen. Op deze manier kan een  Civil Society vorm 
gegeven worden, mensen betrokken maken en zich betrokken laten voelen zodat 
zij een bijdrage willen leveren. 
Een zorginstelling is dan meer dan een gebouw waar mensen wonen en verzorgd 
worden, maar kan een middelpunt worden van de wijk. Het belang van het 
terugbrengen van de wijkverpleegkundige wordt steeds duidelijker, gezien alleen al 
de oproepen van huisartsen in Katwijk en uit de regio. Eerstelijnszorg wordt van 
steeds groter belang, nu opname in een zorginstelling steeds langer uitgesteld 
moet worden. 
De kanteling in de WMO: luisteren naar de vraag en de zogenaamde 
keukentafelgesprekken vragen om professionele benadering en behandeling. 
Hiervoor zijn professionals nodig die dicht bij de client/patient staan. Professionals 
die kunnen indiceren, signaleren, voorlichten en preventief kunnen handelen. Een 
gezamenlijke aanpak van de verschillende zorginstellingen en aanbieders is hierbij 
noodzakelijk, ongeacht marktposities. In onze optiek heeft de wijkverpleegkundige 
hierin een spilfunctie. !
Gisteren maakt staatssecretaris van Rijn bekend in een brief dat verzorging en 
verpleging voor kwetsbare mensen binnen de Zorgverzekeringswet worden 
gehouden. Ook kondigt hij één integrale aanspraak wijkverpleging aan. Naar de 
mening van de staatssecretaris die, hoe is het mogelijk, naadloos aansluit op mijn 
betoog, mogen burgers geen last hebben van de discussie wie wat betaalt. 
Samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars moet  een samenhangend pakket  
van ondersteuning , wijkverpleging en behandeling opleveren. De samenwerking 
tussen huisartsen en wijkverpleging moet worden versterkt. Mijn fractie is het hier 
van harte mee eens. 
Voorzitter,   
Deze brief is zeer actueel, toch vragen wij de wethouder wat hij vindt van deze 
ontwikkelingen en hoe hij hierop denkt te kunnen anticiperen. 
  
In het verlengde van de maatschappelijke opgaven liggen de maatschappelijke 
stages voor middelbare scholieren. Niet meer verplicht vanaf 1 augustus 2014, 
maar des te belangrijker gezien de opgave die ons te wachten staat. Want de inzet 
van jongeren in het vrijwilligerswerk moet ook voor de toekomst gewaarborgd 
blijven en ze moeten daartoe blijvend gemotiveerd worden. Wij willen daarom de 
wethouder oproepen om samen met de scholen afspraken te maken om ook na 2014 
in de gemeente Katwijk de maatschappelijke stages te behouden. Hiervoor zullen 
wij een motie indienen. !
Een gemeenschapshuis is geen doel op zich, maar een middel. De eerste is 
gerealiseerd naar ieders tevredenheid, maar tevredenheid is niet genoeg het moet 
ook betaalbaar zijn en blijven. Wij waren van begin af kritisch  maar wij hopen dat 
de wethouder deze zorgen kan wegnemen. Hoe staat het met de bezetting van de 
Burgt, hoe staat het met de bezetting van het dorpskantoor en heeft u al een 
permanente exploitant gevonden? Na ruim een half jaar moeten een voorzichtige 



inschatting gemaakt kunnen worden. En nu we het toch over Katwijk in de kern 
hebben, waar blijven de plannen voor de twee dorpshuizen in Hoornes/Rijnsoever 
en Valkenburg. Zolang de gemeenschapshuizen niet gerealiseerd zijn en er nog 
steeds maatschappelijke organisaties zijn die ruimte nodig hebben of voor veel 
geld moeten huren zouden wij u willen voorstellen om de inmiddels leegstaande 
ruimte in het gemeentehuis beschikbaar te stellen. Welke mogelijkheden ziet het 
college daarvoor?  !
Een van de belangrijkste punten in de wijken is wonen en de leefomgeving. In dat 
verband zijn de prestatieafspraken die gemaakt zijn met de woningbouw 
coöperatie Dunavie van groot belang en wij maken ons daar zorgen over. Natuurlijk 
is Dunavie een zelfstandige organisatie, maar wij verwachten van het college een 
actieve rol ten behoeve van de sociale sector. De signalen over leegstaand, slecht 
onderhoud of achterstallige onderhoud baren ons zorgen, met name bij de 
onderhoudssituatie van de drie woontorens en de toekomstbestendigheid van deze 
gebouwen. Daarnaast signaleren wij dat in de rode buurt een wijk die ooit bedoeld 
was om mensen te huisvesten met een kleinere portemonnee de huren alsmaar 
stijgen en stijgen tot een niveau dat het onbetaalbaar wordt. Het Nottinghill van 
Katwijk, maar wel met leegstand! Tijdig anticiperen is van belang, welk antwoord 
heeft u op deze ontwikkelingen? Wij zien in deze zaken aanleiding om de 
prestatieafspraken te herzien of aan te scherpen, graag horen wij van de 
wethouder een reactie. !
De signalen  uit de wijk Hoornes/Rijnsoever maken duidelijk dat meer ingezet moet 
worden op versterken van de wijk. 
Hoe is het mogelijk dat een ondernemer geen andere mogelijkheid meer ziet dan 
zijn bedrijf ergens anders voor te zetten vanwege  grote overlast door vandalisme,  
inbraak en pogingen tot inbraak. Een nabij gelegen school heeft hoge hekken 
rondom het plein gezet om dezelfde reden. Wat heeft u gedaan om hier de 
openbare orde en veiligheid voor burgers, ondernemers en maatschappelijke 
voorzieningen te waarborgen? Is de wijkagent vaak genoeg aanwezig om de 
problemen te signaleren en er vervolgens actie op te ondernemen? Deze wijk kent 
problemen die vragen om scherper toezicht en om een sterke sociale binding om 
dergelijke problemen het hoofd te kunnen bieden. Graag van de portefeuillehouder 
een reactie. !
Het woongenot wordt voor een groot deel bepaald door de leefomgeving en de 
leefomgeving wordt voor een groot deel bepaald door de hinder die we 
ondervinden van onder andere verkeer. De Brouwerstraat is heringericht en wij 
wachten de evaluatie af, voor de aansluiting van de Westerbaan op de 
Meeuwenlaan wilt u voorbereidingen treffen. U hebt ons inmiddels geïnformeerd 
over de stand van zaken. 
Wij gaan er van uit dat er geen werkzaamheden worden verricht tot de Milieu 
effect rapportage en bestemmingsplan procedure zijn afgerond . Graag reactie van 
de wethouder. En dan de Rijnlandroute. Onze teleurstelling over de bereikte 
resultaten tot nu toe hebben we al veelvuldig uitgesproken, maar we willen dit 
toch nog maar weer benadrukken. Wij zijn van mening dat er te weinig is ingezet 
door de wethouder om een goede inpassing over het hele traject te 
bewerkstelligen.   



De Rijnlandroute door de kern Katwijk aan de Rijn zal een verdere splitsing van 
twee delen van de wijk tot gevolg hebben met een toename van verschillende 
vormen van overlast.  De kans dat enorme geluidsschermen langs de gehele N206 
geplaatst zullen blijft onverminderd groot en een goede afwikkeling voor het 
vrachtverkeer richting Zijlhoek is ook nog punt van onderhandeling, net als de 
financiering ervan. Er ligt een zware opgave voor college en raad. 
Eind 2014 wordt het inpassingplan aan Provinciale Staten worden aangeboden. 
Werk aan de winkel dus! !
De wijze waarop de burgers zijn geïnformeerd door het college in zijn 
algemeenheid en wethouder in het bijzonder is ronduit slecht te noemen. Het mag 
dan wel een provinciaal project zijn, maar dat ontslaat de gemeente nooit van 
haar taak burgers tijdig te informeren. Wij hopen dat met een nauwe 
betrokkenheid van de raad bij de inpassing  betere resultaten te bereiken zijn.  !
Van groot belang voor de saamhorigheid in de wijken zijn de evenementen die 
georganiseerd worden door heel veel  vrijwilligers. De bezuinigingen die bij Scherp 
aan de Wind zijn doorgevoerd op de gemeentelijke ondersteuning bij evenementen 
werd dit jaar voor het eerst voelbaar. De vele signalen en uitingen van kritiek 
waren voor mijn fractie aanleiding de bezuinigingen terug te willen  draaien. Bij de 
bespreking van de kadernota hebben wij een voorstel daarvoor gedaan. Dekking 
hiervoor vonden wij in een halvering van de wijkbudgetten. Eerder heeft de fractie 
van de VVD eenzelfde voorstel gedaan in de vorm van een motie.  Alhoewel de 
PvdA een van de initiatiefnemers was van het inzetten van de wijkbudgetten ter 
bevordering van de sociale cohesie is, nadat duidelijk is geworden hoe de 
budgetten worden besteed, nadere kaderstelling naar onze mening op zijn plaats. 
Hoe anders kunnen wij het verstrekken van een budget van 60.000 euro 
rechtvaardigen naar de vele verenigingen en organisaties die door de bezuinigingen 
van Scherp aan de Wind een deel van hun subsidie en daarmee soms het 
voortbestaan zijn kwijtgeraakt. Het heeft niets te maken met vertrouwen in de 
wijkraden of met een gebrek daaraan maar alles met zorgvuldigheid. Het college 
heeft besloten de bezuiniging voor de helft terug te draaien, de kosten daarvan 
worden meegenomen in de begroting. Graag horen wij van de wethouder welke 
dekking hij denkt te vinden voor deze structurele kosten. 

!
Voorzitter dan een paar financiële opmerkingen. Met het afromen van de stelpost 
nieuw beleid/weerstandsvermogen blijft in de praktijk bijna geen ruimte voor 
nieuw beleid over voor een nieuwe raad en college. De PvdA ziet graag een aparte 
stelpost nieuw beleid. Welke mogelijkheden ziet de wethouder daarvoor? De tabel 
nummer 2 met bezuinigingsvoorstellen hoeven nu niet te worden ingezet maar 
blijven als een soort reservelijstje in de begroting opgenomen. Mijn fractie vindt 
dat vreemd. Verdere bezuinigingen zijn de taak en verantwoordelijkheid van een 



volgend college en raad, wij zien dan ook geen reden deze tabel te handhaven in 
de begroting. 

Met de beslispunten van het voorstel kunnen wij niet een op een instemmen. De 
veranderingen in regelgeving vergen een nieuwe visie op jeugd en jongerenwerk. 
Deze visie zal leidend moeten zijn bij de beoordeling van een uitbreiding van 
Scum, alsook over de toekomst en eventuele noodzakelijke aanpassingen van de 
overige jeudgcentra,  in fysieke zin  maar ook in financiële zin. Daarom vinden wij 
de uitbreiding van Scum op dit moment voorbarig.  

Wij hechten er tot slot aan onze waardering uit te spreken voor het definitieve 
ontwerp voor de brede school in het Duyfrak die volgend jaar gerealiseerd zal zijn. 
Deze brede school is uniek voor Katwijk, twee denominaties onder één dak 
aangevuld met kinderopvang en peuterspeelzaal. Het is goed om te zien dat een 
inmiddels bijna 10 jaar oude plan van de PvdA alsnog uitgevoerd gaat worden.  Ook 
dit is een voorbeeld van de wijze waarop de PvdA wijken vorm wil geven en 
versterken. 

Tot zover in de eerste termijn. 
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