Wormerland
Algemene Beschouwingen, begrotingsbehandeling 2015-2018.
Voorzitter:
"Hoop is uit, angst is in. Hoop en angst zijn tweelingbroers, geboren uit de onkenbaarheid van de
toekomst. We hopen het beste, maar vrezen het ergste". Citaat uit Tonio, A.F.TH van der Heijden.
Nog een citaat: “Vreest niet, geloof alleen”. Dit is uit de bijbel, Marcus 5, 35-43 .
Het eerste citaat, van A.F.TH., voelt verlammend aan. Terwijl het tweede citaat juist hoop geeft,
vertrouwen geeft. Vertrouwen geeft naar de onkenbaarheid van de toekomst. Dat voelt goed en
veilig. Geloof, hoop en liefde voorzitter, zijn kernwaarden waar het CDA voor wil staan.
Kernwaarden waarop ook onze samenleving is gebaseerd.
Het moet tot uitdrukking komen en herkenbaar zijn in hoe wij de toekomst van onze gemeente voor
ogen zien. Een veilige en mooie gemeente voor mens, dier en natuur. Omzien naar elkaar moet
weer als vanzelfsprekend worden.
Hiervoor is het noodzakelijk dat wij de onderlinge sociale cohesie een positieve boost geven.
Hoe? Bijvoorbeeld door middel van de economie. Een definitie van economie is: “Streven van de
mens naar welvaart/welstand”. Hoe mooi is het als, bij een betere economie en dus de welvaart
toeneemt, wij beter in staat zijn naar elkaar om te zien en anderen mee te laten profiteren van
onze toenemende welvaart.
Onze economie kan op verschillende manieren toenemen. Wij denken vooral aan het versterken
van het toerisme. Gecombineerd met het aandacht hebben voor onze waardevolle
cultuurhistorische elementen. Hierbij denken wij aan het Wormer- en Jisperveld, de de Poel en het
Zwet. Maar ook aan de historische Zaanoever en Bartelsluisbuurt. Niet vergeten mag worden het
waardevolle veen-weide gebied, de polders, die een unieke gelegenheid bieden aan het recreëren.
Wij zouden graag zien dat er een studie gemaakt naar herinrichting/verbetering van de Veerdijk
tussen de Zaanbrug en Gerkens, verfraaid ontwikkeld kan worden naar een gebied waar het goed
recreëren en verblijven is. Voor zowel onze inwoners als de toeristen.
Ook zijn wij groot voorstander duurzaamheid. Misschien zijn wij zelfs wel de groenste partij van
Wormerland. Zo kan de kleur groen in ons logo u dan ook niet ontgaan zijn. Sterker nog: op de
omslag van ons verkiezingsprogramma staat een grutto afgebeeld in het groen. Daaronder de
tekst: Hier stemt u toch op? Hoe groen wil je het nog hebben!

Voorzitter, er is zowel landelijk als provinciaal veel aandacht voor beperking van het
gebruik van fossiele brandstoffen.
Provinciaal is de inzet: zonne-energie, biogas en de bestaande bebouwde omgeving,
bijvoorbeeld middels isolatie. Daarbij wordt wel aandacht geschonken aan de makkelijke

spelers zoals de woningcoöperaties, maar niet aan de bestaande particuliere bouw.
Nieuwbouw kent zijn eigen regime en deze zijn mbt duurzaamheid hoog opgeschroefd en
worden jaarlijks strenger.
Het CDAWL wil inzetten op de bestaande bebouwde particuliere huizen. Daarbij geholpen
door projecten die elders lopen en als vraagbundeling succesvol zijn gebleken. Wij stellen
voor om het college opdracht te geven om een energiemarkt te organiseren voor de zomer
van 2015. Doel is dat de doelgroep kennis kan nemen van de verschillende mogelijkheden
van verduurzaming en de kosten daarvan.
Vervolgens, middels vraagbundeling, marktpartijen benaderen waardoor onze bewoners:
a: ontzorgd worden;
b: een relatief goedkoop aanbod voor de particuliere markt te krijgen.
De inzet is gericht op het organiseren van de energiemarkt en het begeleiden bij
vraagbundeling. Dekking hiervoor kan gevonden worden in het potje Duurzaamheid ter
grootte van ongeveer € 57.000,=.
Graag uw reactie op dit initiatief. Ook vragen wij de andere partijen hierop te reageren.
Voorzitter, met het updaten van de bestaande woonruimte en het mogelijk maken van
nieuwe woningbouwlocaties, moet tevens rekening gehouden worden met het creëren van
woonruimten, ook voor jongeren, ook in de kleine kernen. Wij moeten het mogelijk maken
dat er passende woonvoorzieningen blijven en komen voor onze inwoners.
Woonvoorzieningen die voldoen aan de veranderende samenleving, die nu
Participatiemaatschappij wordt genoemd. Bij het vaststellen van bestemmingsplannen
dienst hierbij nadrukkelijk rekening te worden gehouden.
Met de coalitie slogan: “ Iedereen doet mee, iedereen spreekt mee” is aangegeven hoe de
coalitie en dus het CDA, denkt. Inzake dit verband stelt het CDA het volgende voor:
beleg een brainstormsessie, waarin vertegenwoordigd zijn het bedrijfsleven, de
woningbouwverenigingen, maatschappelijke organisaties enz, enz, enz, hoe de
bouwlocaties sneller op gang gebracht en bestemd kunnen worden. Hierbij kan tevens
betrokken worden hoe leegstaande bedrijfsruimten een nieuwe bestemming kunnen
krijgen en ontwikkeld worden.
Benieuwd zijn wij naar de stand van zaken, vorderingen of onderzoeken die het college
maakt bij het realiseren van een zorghotel, het implementeren van zogenaamde
Plattelands woningen (dat is een voormalig agrarische bedrijfswoning planologisch als
burgerwoning bestemmen) en het tijdelijk verhuur op basis van de Leegstandswet (het
tijdelijk verhuren van een lege, te koop staande woning).
Veiligheid, een prettige woon, werk- en leefomgeving, vertaalt zich ook in een goed en
evenwichtig sociaal vangnet. Met de komst van de drie decentralisaties, krijgt onze
gemeente er grote verantwoordelijkheden bij. De wethouder heeft haar
verantwoordelijkheid in dit dossier op voortvarende wijze opgepakt. Op een haar na, zijn
alle zaken geregeld die maken dat onze inwoners, die aangewezen zijn of worden op deze
hulp, op een goede en adequate wijze bediend worden.
Een paar punten van aandacht voor het CDA zijn: Het voldoende aandacht schenken aan de
dorpskernen. Dit kan bijvoorbeeld door eenmaal in de twee weken een halve dag zitting te
houden door het sociaal team, in bijvoorbeeld een dorpshuis.

Het geven van een voorlichtingsavonden in november, is als vanzelfsprekend, maar niet eenmalig
wat het CDA betreft. Het volgende punt van aandacht is dat de inwoners regelmatig
geïnformeerd dienen te worden over de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Graag horen wij
van de wethouder haar toezegging in deze.
Een ander aandachtspunt is dat de hulpvraag is vanuit kleine dorpskernen anders is dan de
hulpvraag vanuit de woonkern Wormer. De sociale cohesie is naar onze mening, groter in de
kleine kernen. Hulp, denk bijvoorbeeld aan het boodschappen meenemen voor buuv, is
vanzelfsprekender in de kleine kernen, zo is onze ervaring.
Tenslotte onderstrepen wij de noodzaak om alle hulpvragen op zijn of haar eigen merites te
beoordelen. ‘Hulp op maat’ is het apart beoordelen van elke hulpvraag door het sociaal team en
het aanbieden van specifieke, toegesneden hulp. Goede voorlichting en communicatie lijken
vanzelfsprekend, maar moeten wil prominent onze aandacht hebben en houden. Gevoelens van
onzekerheid en onrust worden hiermee voorkomen.

De voorliggende begroting is opgesteld door dit college. Het CDA stelt vast dat het zich
heel goed kan herkennen in het beleid zoals dat wordt gepresenteerd in deze begroting.
Het CDA complimenteert het college en de ambtelijke organisatie OVER-gemeenten voor
de kwaliteit van de voorliggende begroting.
Direct bij het openslaan van de begroting worden wij op pagina 5 aangenaam verrast
met de constatering dat de voorgenomen bezuinigingen op het zwembad en op de
kinderboerderij worden teruggedraaid.
Vervolgens staan onderaan deze bladzijde vier positieve begrotingssaldi voor de jaren
2015 t/m 2018.
Onder programma 1 Dienstverlening op pagina 23 lezen we o.a. dat het professioneel
leveren van verschillende diensten en producten voorop staat. Het streven is een hoge
klanttevredenheid bij de burgers, bedrijven en instellingen over de dienstverlening van
de gemeentelijke organisatie.
Ook lezen we hier dat producten en diensten doelmatig worden geleverd tegen een
kostendekkend tarief.
Echter uit de cijfers blijkt dat dit niet het geval is. Het college stelt op pagina 89 ook
zelf m.b.t. leges dienstverlening vast dat: “Bij deze leges is sprake van een lage
kostendekkendheid”.
Met tevredenheid stelt het CDA vast dat de kostendekkendheid van de
omgevingsvergunningen van 34% in 2013 zal stijgen naar 74% (begroot) in 2014, om
vervolgens door te stijgen naar 82% in 2015 en 87% in 2016.
Voorts wordt in Programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling op pagina 29 o.a. beloofd dat
het wandelpad Oosteinde-Ringdijk in het 1e kwartaal van 2015 wordt opgeleverd, en
eind juni 2015 financieel wordt afgerond.
Met deze toezegging is het CDA erg blij. Het betekent de afronding van het
Recreatieplan, waarvoor het CDA zich jarenlang zeer heeft ingespannen.
Onder het programma 6 Bestuur en organisatie lezen we op pagina 58 o.a.:
“Structurele uitgaven dekken we af met structurele inkomsten.” Indien dit gebeurt, dan
zal de provincie deze begroting van Wormerland weer kwalificeren als ‘goed’.
Dat is een stap vooruit en een afspraak met het college.
Voorzitter, wij stemmen graag in met voor ons liggende besluit en wensen het college
veel wijsheid en kracht toe met de uitvoering hiervan.

Voorzitter, tot slot nog dit: voor het CDA zijn respect, betrokkenheid, gelijkheid, omzien
naar elkaar en gezamenlijke verantwoordelijkheid vanzelfsprekende begrippen,
waarvoor wij ons blijven inspannen deze te behouden en te versterken.
Tot zover. Dank u wel.

