
Voorzitter, 

 

De Heer Molenaar heeft ons net een geëmotioneerd verhaal verteld die ons allen raakt. De zorg 

voor onze kinderen is zo belangrijk. 29 organisaties in 1 jaar tijd, is tekenend voor de huidige 

uitdagingen in de jeugdhulp. Kan de wethouder hier een reactie op geven? En dan in het 

bijzonder de continuïteit van zorg, hoe kijkt u aan tegen een voorbeeld als de dochter van de 

heer zoals net besproken? Moet zij straks per 1 januari elders heen?     

 

Dan wat ik eigenlijk had voorbereid. 

Vandaag bespreken we de begroting voor 2019. Maar voor de VVD hebben we het eigenlijk 

over thuis zijn in Heerhugowaard. Kan iedereen nog een thuis vinden in Heerhugowaard? 

Vragen wij niet te veel van onze inwoners door de energietransitie? Blijft wonen in 

Heerhugowaard wel betaalbaar voor onze inwoners? 

En in dit kader zijn er 3 onderwerpen die ik graag met u wil bespreken. 

1. Wonen in Heerhugowaard 

2. Duurzame toekomst 

3. Lange termijn betaalbaarheid 

 

Heerhugowaard is een bijzondere stad. We hebben alle voorzieningen om prettig te wonen. Ik 

kan u alles vertellen wat wij hebben, maar onze inwoners weten heel goed waar we het over 

hebben. 

Daarom is het logisch dat Heerhugowaard een plek is waar veel mensen graag zouden willen 

wonen. Dan de feiten, de gemiddelde prijs van verkochte woningen in Heerhugowaard is ruim 

20% toegenomen in het afgelopen jaar, en het aantal transacties daalt snel doordat er 

simpelweg geen aanbod is. 

Door gebrek aan huizen moeten mensen hun leven noodgedwongen in de pauzestand zetten. 

Jonge mensen hebben niet de ruimte een gezin te stichten. Ouderen kunnen het onderhoud dat 

ze steeds zwaarder valt niet achter zich laten en echt van hun oude dag genieten. 

U snapt daarom ook dat woningen bouwen cruciaal is voor onze inwoners! Wethouder, kunt u 

ons vertellen wat wij de komende jaren kunnen verwachten op dit gebied? 

Voor de meeste van ons is een warm huis vanzelfsprekend. Maar we merken allemaal dat onze 

rekening stijgt, dat is precies waarom ik het wil hebben over duurzaamheid. 

Als we er over 30 jaar nog steeds warmpjes bij willen zitten zullen we nu stappen moeten 

zetten. VNG heeft het uitgangspunt Betaalbaar en Haalbaar. 2 cruciale factoren om 

verduurzaming en energietransitie succesvol door te maken. Natuurlijk kunnen we wachten op 

Den Haag en Europa. Maar laten we de vooruitstrevende gemeente zijn en blijven die we altijd 

zijn geweest. Zoals is afgesproken in het raadsakkoord zouden we graag zien dat de wethouder 



inzicht geeft in de duurzame maatregelen voor het komende jaar. We doen al ontzettend veel 

op het gebied van duurzaamheid. Daar komt bij dat hier ook regionale afspraken over moeten 

worden gemaakt, dat is waarom we deze motie indienen. Daarom dienen wij een motie in die 

oproept voor een uitvoeringsprogramma voor de komende 2 jaar. 

 

In Heerhugowaard begint de warmtenetleiding vanaf de huisvuilcentrale steeds meer bereik te 

krijgen, deze leiding biedt ons grote kansen. Waar nieuwbouw meerdere alternatieven heeft 

voor gas, zijn al onze bestaande wijken daar niet toe uitgerust. De rivierenwijk is een mooi 

voorbeeld waar groot onderhoud en verduurzaming samen oplopen, waardoor de inwoners een 

reëel alternatief krijgen. Betaalbaar en haalbaar. Een kritische noot:Afgelopen zaterdag waren 

wij in gesprek met inwoners uit de rivierenwijk. Mensen zijn blij dat hun wijk eindelijk aangepakt 

wordt en daarbij ook de verduurzaming van de wijk. We zien wel dat in zulke trajecten duidelijke 

informatie cruciaal is. Huiseigenaren geven aan dat deze nu nog wat achterblijft. "Wat is er 

nodig om aan te sluiten op het warmtenet? Wat zijn de kosten hiervan? Wat is de tijdsduur?" 

Uiteraard is er een informatiebijeenkomst geweest, maar hoe worden de mensen geïnformeerd 

als zij hier niet bij aanwezig konden zijn. 

 

Vragen voor de wethouder, kunt u ons meer vertellen over de communicatie in de rivierenwijk? 

Kunt u ons ook vertellen hoe de uitrol van de warmtenetleiding verloopt in heel 

Heerhugowaard? Waar gaat de leiding nu worden aangelegd en welke wijken hebben de 

komende jaren ook potentie om vergelijkbare kans te krijgen als de rivierenwijk? 

 

Alle duurzaamheids doelstellingen van Heerhugowaard en het rijk kunnen alleen worden 

gehaald als woningeigenaren ook investeren in de verduurzaming. Dit is heel belangrijk. Als 

woningeigenaren geen duurzame keuzes gaan maken, gaan we nooit onze doelen halen. 

Om deze reden vinden wij het ook jammer dat mensen meer worden belast, wanneer zij 

duurzame investeringen hebben gedaan. Zie het voorbeeld van de zonnepanelen en WOZ 

waarde. De VVD heeft daar eerder vragen over gesteld. Daar kwam de wethouder met een 

suggestie die wij graag willen doorzetten. Daarom dienen wij een motie in, voor een onderzoek 

naar OZB differentiatie op basis van energielabel. Is dit haalbaar en effectief? Laat ik direct 

duidelijk zijn, de Heerhugowaardse VVD wil verduurzaming stimuleren, maar niet eigenaren van 

oude woningen bestraffen. 

 

Als we het dan hebben over de lasten voor onze inwoners, dan wil ik graag wat met u delen. 

We hebben het vandaag over ons huishoudboekje. Hoe staan we er nu eigenlijk voor? We 

kunnen wel stellen dat we er op het moment qua financiën nog warmpjes bij zitten. Het is dan 

ook aantrekkelijk om vrijgevig met ons geld om te gaan in de huidige tijden. Ik waarschuwde bij 

het vaststellen van het raadsakkoord al voor de grootse ambities en dat we prioriteiten moeten 



stellen. Deze begroting laat ook investeren zien, keuzes die  wij op dit moment kunnen betalen 

en bijdragen aan een beter Heerhugowaard. 

 

Maar hoe zit dat eigenlijk in de toekomst? Ik weet niet beter dan dat er gebouwd wordt in 

heerhugowaard, een goede bron van inkomsten die ook bijdraagt aan onze lange termijn 

inkomsten en betaalbaarheid van onze voorzieningen. Daar is het stationsgebied de komende 

decennia een goed voorbeeld van. Maar er komt een moment dat de huizen wel gebouwd zijn. 

Aan welke knoppen kunnen we dan nog draaien? Er zijn al te veel gemeenten die ieder jaar de 

belasting laten oplopen, omdat dit de enige bron van inkomsten is. Verlaging van belastingen 

zien we tot ons spijt zelden tot nooit. Die constante stijging van lasten willen wij in 

Heerhugowaard niet meemaken. 

 

Kan de wethouder ons vertellen wat zijn visie is op de toekomstbestendige financiën van de 

gemeente? Hoe ziet de wethouder de ontwikkeling van onze financiën in de komende 

decennia? 

 

Dan kom ik bij een belangrijk pijnpunt van deze begroting. Afval. De afvalstoffenheffing in 

Heerhugowaard neemt toe, met proporties waar wij absoluut niet blij mee zijn. De 

Heerhugowaardse VVD heeft daarom ook vragen gesteld, die voor ons nog steeds niet 

helemaal verhelderend zijn gebleken. 

 

Er zijn rijksmaatregelen gekomen door een hogere heffing op afvalstoffen, wat onze inwoners 

geld kost. Maar ook keuzes die raad hier zelf heeft gemaakt. Weet u nog de discussie die wij 

hier hebben gevoerd over grondstoffenbeleid? Het is belangrijk dat we daar beleid op voeren, 

waar de nieuwe plastic bak ook een resultaat van is. Echter, na discussie hebben meerdere 

partijen het nodig geacht om de ophaalfrequentie te verhogen, waardoor er een nieuwe 

vrachtwagen bij is gekomen. Dit heeft een forse impact op de afvalstoffenheffing, maar ook op 

de opbrengsten van de materialen in de plasticbak. Tenslotte is de stimulans om te scheiden 

ook minder als de groene en grijze nog net zo vaak wordt opgehaald, deze beslissing kost 

gewoon duizenden euro’s. Wat ons betreft gaan we alsnog naar frequentie van 3 weken, dan 

kan deze nieuwe vrachtwagen op marktplaats worden geplaatst. 

 

Kan de wethouder ons meenemen in het lange termijn perspectief voor de ontwikkeling van de 

afvalstoffenheffing? Staan ons nog meer forse verhogingen te wachten? 

 

Voorzitter, 

Als Heerhugowaardse VVD geloven wij in een toekomstbestendig Heerhugowaard waar 

iedereen een thuis kan vinden! We zijn absoluut op de goede weg en ik denk dat de meeste 



partijen zich kunnen vinden in de stappen die we maken. We zijn dus positief gestemd over de 

financieel gezonde begroting. 

 

 


