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14 december 2016
Geheimhouding onder de loep

Het college van B en W gaat de wijze waarop Heiloo omgaat met geheimhouding nader 
onder de loep nemen. Dat zei burgemeester Romijn maandagavond tijdens de 
gemeenteraadsvergadering.

Aanleiding voor deze uitspraak was de uitkomst van het interpellatiedebat dat D66 had 
aangevraagd; dit is een debat dat gaat over een onderwerp dat niet op de raadsagenda staat 
maar wel besproken dient te worden op verzoek van een of meerdere partijen in de raad. Dit 
keer was D66 de aanvrager.

'Worsteling'
Fons Hopman van D66 wil het beleid rond geheimhouding grondig herzien. Hij wil dat alle 
informatie openbaar wordt, met uitzondering van informatie waarvoor geheimhouding strikt 
noodzakelijk is. Hij motiveerde zijn mening door te stellen dat het aantal geheimhoudingen 
de laatste jaren is toegenomen en tot problemen leidt. Geheimhouding belemmert volgens 
hem het functioneren van het college en de raadsleden. "Ik zie een wat verkrampte houding 
van het college van B en W, het college worstelt er zelf ook mee. En dat geldt ook voor de 
raad. Wij kunnen het college niet goed controleren en niet vrijuit spreken over onderwerpen 
die het openbaar belang dienen. Het is verder aan burgers niet uit te leggen waarom wij 
bepaalde onderwerpen geheim houden, dat maakt het raadswerk ingewikkeld". Hopman stelt 
verder dat het college soms onzorgvuldig omgaat met de informatie die ze zelf geheim zegt te 
willen houden. Hopman: "Meerdere keren werd geheim verklaarde informatie op een later 
tijdstip openbaar gemaakt." Hij noemt als voorbeeld de financiële onderbouwing van de 
nieuw gebouwde woonwijk Zandzoom. "Binnen een dag wist het college zijn eigen 
geheimhouding te schenden door de zogenaamde 'geheime' informatie op de website te 
vermelden. Er zijn dus fouten gemaakt."

Portefeuillehouder Hans Romeyn spreekt het verhaal van Hopman tegen. Hij stelt dat niet 
was verwezen naar en geciteerd uit geheime informatie omdat die informatie openbaar was. 
Verder voldeed volgens hem de werkwijze van het gemeentebestuur aan de opgestelde 
protocollen en de wetgeving op dit gebied. Daarnaast zou er nooit discussie zijn geweest in 
de gemeenteraad en in commissies over het wel of niet toepassen van geheimhouding. Voor 
Hopman was dit geen bevredigend antwoord, vooral omdat Romeyn de door hem genoemde 
fouten niet toegaf. Dat had hij wel graag gewild. Wel beloofde Romeyn de reeds geheim 
gehouden stukken kritisch te gaan bekijken. Het doel hiervan is te bepalen welke gedeelten 
geheim moeten blijven en welke niet. 



Verder wil het college de motivering van geheimhouding preciezer omschrijven en ook in de 
toekomst kritisch blijven oordelen over de inhoud van geheime informatie. Hierover wil hij 
met de auditcommisie spreken, een adviescommissie bestaande uit raadsleden. Daarnaast wil 
hij op een later tijdstip in gesprek gaan over het onderwerp met de gemeenteraad. De raad 
ging hiermee akkoord.

Voor Ko Hemminga (PvdA) blijft geheimhouding een pijnpunt. "De oproep van D66 is uit 
mijn hart gegrepen." Tijmen Valkering van Heiloo-2000 kijkt positief aan tegen een kritische 
houding ten opzichte van geheimhouding. Hessel Hiemstra (CDA) herhaalde het belang van 
een goede motivatie van geheimhouding richting de burgers. Elly Meriwani van E.66 wil dat 
niet hele stukken geheim blijven maar uitsluitend alinea's hieruit. Ze kijkt met vertrouwen 
naar de toekomst. "Het probleem is er, maar we komen er wel uit." Volgens Tijmen 
Valkering (Heiloo-2000) is het altijd aan de raad om akkoord te gaan met de geheimhouding. 
René van Splunteren (VVD) is voorstander van zoveel mogelijk openbare informatie. 
Daarnaast ontkende hij de vermeende toename van het aantal geheimhoudingen. "Dat 
gebeurde in dezelfde mate in de vorige collegeperiode." Verder stelde hij hardop de vraag of 
het aanzwengelen van deze discussie door D66 "misschien te maken heeft met wantrouwen 
tegenover het college". Fons Hopman (D66) ontkende dat. Willem Gomes van NCPN sprak 
wel in die richting door te zeggen dat hij "nooit antwoord krijgt op vragen die ik stel aan het 
college". "Daarom moet ik steeds opnieuw een brief schrijven. Dat is dodelijk vermoeiend."

Geld voor zorg apart houden?
Moet er een speciaal 'potje' komen om niet uitgegeven gelden voor zorg te bewaren om later 
voor zorg te kunnen gebruiken? Ook dat was een vraag die ter discussie stond tijdens de 
vergadering. NCPN, PvdA en D66 vroegen het college via een motie om voor dit geld een 
zogenoemd 'Sociaal Egalisatie Fonds' in het leven te roepen. Het doel hiervan was om 
zekerheid te krijgen dat het geld dat voor zorg is bedoeld niet voor andere zaken zou kunnen 
worden gebruikt. Aanleiding van dit agendapunt was dat Heiloo in 2015 1,2 miljoen euro van 
het budget voor (jeugd)zorg nog niet had uitgegeven. Wethouder Elly Beens ontraadde de 
motie, omdat volgens haar de gemeente Heiloo voor zorg "een prima buffer heeft". Volgens 
Beens gaan zorggelden naar de algemene reserve en wordt het geld dus niet zomaar naar 
andere domeinen overgeheveld. De motie haalde het uiteindelijk niet: uitsluitend D66, PvdA 
en NCPN gaven hun steun, de overige partijen hadden voldoende vertrouwen in de gang van 
zaken. Zo ziet Valkering van Heiloo-2000 een speciaal 'zorgpotje' niet zitten. "Wat nou als 
het potje niet toereikend is…? Stop het geld daarom in de algemene reserve." Hessel 
Hiemstra (CDA) ziet meer heil in een discussie over de afschaffing van de eigen bijdrage. 
Volgens Ernest ten Hacken van de VVD heeft de raad altijd invloed op de besluitvorming 
waardoor het fonds overbodig zou zijn.

Diffractoren Plan Oost
Een derde bespreekpunt ging over de komst van zogenoemde diffractoren in Plan Oost die 
het geluid van verkeer op de A9 moeten reduceren. Dit zijn stenen die het geluid 'breken'. Het 
Bewonerscollectief Plan Oost doet onderzoek naar de haalbaarheid hiervan en kreeg vanuit 
de raad hiervoor overigens waardering. Het doel was de resultaten op 1 februari 2017 te 
horen, maar dit blijkt niet haalbaar. Uitstel tot 1 mei 2017 is nodig omdat Rijkswaterstaat - 
die toestemming moet geven voor het plan - hiervoor meer tijd nodig heeft. Elly Meriwani 
van E.66 had nog wel een kanttekening. Zij vreest dat het geld dat beschikbaar is voor het 
project niet toereikend zou kunnen zijn. 



Hetzelfde geldt voor Ko Hemminga van de PvdA. "Straks staat er misschien een prachtig 
plan om daarna te ontdekken dat het niet te betalen is." Volgens wethouder Fred Dellemijn is 
extra geld voor het project wellicht nodig. Toch verwacht hij dat dit "niet de spuigaten uit 
loopt."

Verhuizen
Na afloop van de vergadering stipte burgemeester Hans Romeyn aan dat de reorganisatie in 
BUCH-verband in volle gang is. Vanwege de bestuurlijke samenwerking vanaf 2017 van 
Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo krijgen sommige mensen binnen het gemeentelijke 
bedrijf een andere werkplek. Romeyn wenste alle mensen die verhuizen naar een andere baan 
veel succes toe. Ook liet hij weten dat het deze week soms best lastig werken is, "omdat men 
met verhuisdozen loopt te sjouwen".

Besloten vergadering
Na de vergadering volgde een besloten en dus geheime vergadering van de gemeenteraad… 
Niet alleen de inhoud maar ook het onderwerp is bij de redactie van Uitkijkpost niet bekend.
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10 mei 2017
Zandzoom: bouwen naar behoefte

HEILOO - Zorgen binnen de gemeenteraad van Heiloo over het te bouwen aantal 
sociale woningen in de toekomstige woonwijk Zandzoom. Een percentageverdeling van 
40 procent sociaal, 30 procent middenklasse en 30 procent duur is niet meer van deze 
tijd, vindt het college van Heiloo. Daarom gaat de gemeente jaarlijks monitoren aan 
welke woningtypes behoefte is in Zandzoom. Deze gewenste woningen worden dan 
vervolgens gebouwd in overleg met marktpartijen en woningstichting Kennemer 
Wonen. 

Dit zijn de belangrijkste uitgangspunten van de kadernota die de gemeenteraad van Heiloo 
maandagavond goedkeurde. In de nota staan de randvoorwaarden die richting geven aan de 
ontwikkeling van de toekomstige woonwijk waarmee volgend jaar wordt gestart. PvdA, D66, 
Heiloo Lokaal en NCPN stemden tegen de nota. De coalitiepartijen en Elly Meriwani van E.
66 steunden het plan.

Sociale woningbouw
Het college stapt met een gerust hart af van de 40% norm. Wethouder Rob Opdam 
benadrukte dat dit niet automatisch betekent dat het aantal sociale huurwoningen tekort gaat 
schieten. De woonwijk - globaal het gebied tussen de spoorlijn en Kennemerstraatweg ten 
zuiden van de Vennewatersweg - wordt gefaseerd gebouwd. Er is volgens de wethouder 
voldoende tijd en ruimte om sociale woningen bij te bouwen als hieraan tijdens de 
bouwperiode behoefte blijkt te zijn. Juist deze werkwijze kreeg kritiek vanuit de 
gemeenteraad omdat de gemeente Heiloo anterieure overeenkomsten gaat sluiten met 
initiatiefnemers in het gebied. Volgens Fons Hopman (D66) is het lastig gedane toezeggingen 
terug te draaien als blijkt dat de vraag naar bepaalde categorieën woningen tussentijds is 
veranderd. 



Ook vindt hij deze werkwijze niet stroken met de inhoud van de nota: hierin staan aantallen 
vermeld voor elke categorie. 

Zandzoom krijgt 20% sociale woningbouw (220 woningen), twintig procent middelduur (220 
woningen), 40 procent duur (440 woningen) en 20 procent in het topsegment (220 
woningen). Hopman: "Dit zijn harde cijfers." Hopman vroeg het college een vergelijking te 
maken met andere gemeenten die eveneens jaarlijks monitoren maar hij kreeg hierop geen 
antwoord. "We weten dus niet waarvoor we kiezen." Ook Matthijs de Moel van Heiloo 
Lokaal sprak deze zorg uit. "De ervaring leert dat aantallen wel naar beneden kunnen worden 
bijgesteld naar niet naar boven." Elly Meriwani van E.66 vroeg zich nog af of ook 
inbreilocaties in het dorp in aanmerking kunnen komen voor sociale woningbouw maar die 
kleine aantallen zouden geen zoden aan de dijk zetten. Wethouder Fred Dellemijn kwam met 
een andere oplossing. "We kunnen voor eventuele extra sociale woningbouw op eigen 
grondgebied ruimte creëren. En heeft een wijziging financiële consequenties, dan zeggen we 
niet op voorhand: dat kan niet." In de nota staat overigens dat vijftig woningen van plan 
Zuiderloo 'overgeheveld' worden naar Zandzoom zodat in Zandzoom niet 1100 maar 1150 
woningen kunnen worden neergezet. Of dit sociale woningbouw betreft, is afhankelijk van de 
actuele vraag.

Het college verwees naar de uitslag van een recent gehouden woonwensenonderzoek. Hieruit 
zou blijken dat de behoefte aan goedkopere woningen niet zeer groot is. Daarentegen liet 
Fons Hopman van D66 weten dat inwoners jarenlang wachten op een betaalbare woning in 
Heiloo, terwijl Rob Opdam stelde dat "onderzoeken iets anders zeggen". Opdam: "De 
wachttijd bedraagt ongeveer anderhalf jaar." 

Ook liet Ko Hemminga van de PvdA weten wel degelijk signalen te krijgen vanuit het dorp 
dat die behoefte er is. "Het is moeilijk om aan betaalbare woningen te komen." Over de 
uitslag van het woonwensenonderzoek is hij sceptisch: "Slechts een klein deel van de 
inwoners hebben aan het onderzoek meegedaan en jongeren zijn onvoldoende bij het 
onderzoek betrokken, bijvoorbeeld via social media." Hemminga: "Zandzoom moet geen 
villawijk worden" en "we praten over de grootste uitbreiding van Heiloo in de komende tien 
jaar."

Verhuizing bedrijven
Volgens Willem Gomes van NCPN is het niet aangetoond dat de bouw van de woonwijk 
noodzakelijk en financieel uitvoerbaar is. Verder wil hij landschappelijke elementen 
behouden en noemt hij het besluit om niet vast te houden aan het vroegere percentage sociale 
woningen 'een noodsprong' van het college. "Dit is noodzakelijk om de 'veel te dure' afslag 
van Heiloo op de A9 te kunnen betalen." Ook Heiloo Lokaal maakt zich zorgen over de 
reserves die nodig zijn voor het realiseren van de aansluiting. Hemminga (PvdA) refereerde 
hier eveneens aan. Hij sprak over drie missers: de aansluiting op de A9, de samenwerking in 
BUCH-verband en de kadernota Zandzoom.CDA, VVD en Heiloo 2000 vroegen het college 
van B&W via een motie om de verhuizing van bedrijven uit het gebied Zandzoom op een 
goede en financieel realistische wijze mogelijk te maken. Een verhuizing moet volgende de 
partijen zoveel mogelijk binnen Heiloo plaatsvinden. Deze motie kreeg voldoende steun 
binnen de raadspartijen en van het college. Dellemijn noemde de motie sympathiek. "We zijn 
al goed met bedrijven in gesprek en maken een zorgvuldige afweging van belangen, ook voor 
bedrijven."
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14 juni 2017

Geld voor sociale woningbouw terrein Noordergeestkerk

HEILOO - De financiering van woningen op de locatie van de voormalige 
Noordergeestkerk en een beoordeling van de jaarstukken van 2016 namen 
maandagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering een belangrijke plaats is. Ook 
waren er taart en bloemen.

Woningen terrein Noordergeestkerk
Er komen vijftien sociale duurzame huurwoningen op de locatie van de voormalige 
Noordergeestkerk en het naastgelegen parkeerterrein. Het geld hiervoor wordt onttrokken uit 
de bestemmingsreserve van het Fonds Sociale Woningbouw. Dat besloot de gemeente Heiloo 
maandag. Het Fonds Sociale Woningbouw kan worden ingezet om sociale woningen te 
kunnen bouwen die zonder inzet van extra middelen niet of moeilijk kunnen worden 
neergezet. Voorwaarde daarbij is dat het hier gaat om goedkopere woningen in de categorie 1 
en 2 en dat er duurzame woningen komen. Een andere voorwaarde is dat coöperaties/ 
ontwikkelaars moeten investeren. Dat gebeurt: Kennemer Wonen realiseert tien kleine 
woningen met een terras voor 1 a 2 persoons huishoudens op eigen grond waar vroeger de 
kerk stond. Daarnaast komen er op het parkeerterrein aan de Vinkenbaan - naast de 
voormalige kerk - nog eens vijf extra sociale huurwoningen. Deze grond is eigendom van de 
gemeente Heiloo. De gemeente verkoopt aan Kennemer Wonen haar vijf kavels waarna 
Kennemer Wonen de woningen gaat ontwikkelen. Dit worden vijf iets grotere 
eensgezinswoningen met tuin. Het aantal parkeerplaatsen (52 stuks) die door de bouw van de 
woningen verdwijnen op die locatie komen in het plan weer terug, zo belooft de gemeente. 
Mede de groei van eenpersoons huishoudens en de instroom van vergunninghouders zou de 
bouw van de sociale woningen wenselijk maken. Ook volgens het Woningmarktonderzoek 
Heiloo 2017 bestaat behoefte aan kleinere woningen.

Besloten is maximaal 88.500 euro uit het Fonds Sociale Woningbouw te onttrekken. Van dit 
geld is 48.500 euro nodig om de plankosten en de duurzame aanleg te realiseren. Daarnaast 
wordt 40.000 euro gebruikt als bijdrage aan Kennemer Wonen voor de extra verduurzaming 
van de woningen, waarbij het streven is 'nul op de meter-woningen' te realiseren. De 
gemeente en Kennemer Wonen gaan de kostenverdeling en de risico's vastleggen in een 
samenwerkingsovereenkomst. De partijen verwachten deze overeenkomst nog voor de 
zomervakantie te ondertekenen.

De meerderheid van de gemeenteraad stemde voor het voorstel. PvdA, Heiloo Lokaal en 
NCPN stemden tegen. Ko Hemminga (PvdA) vroeg zich onder andere af of het Fonds 
Sociale Woningbouw wel moet worden aangeroerd. "Kijken we wel voldoende naar het 
vermogen van de corporatie om te investeren in Heiloo? Als dit toereikend is, dan is het apart 
dat wij daar als gemeente subsidie op geven." Tijmen Valkering van Heiloo Lokaal maakte 
bezwaar tegen de volgens hem te geringe grondprijs - ongeveer 18.000 euro per woning - die 
Kennemer Wonen na aftrek van kosten betaalt aan de gemeente bij de aanschaf van de vijf 
kavels. Ook noemt hij de geplande woningen niet betaalbaar voor mensen met een kleine 
portemonnee zoals starters. "De huurprijs bedraagt 700 euro per maand."



Jaarstukken 2016
De gemeenteraad heeft de jaarstukken van 2016 goedgekeurd. De beoordeling was maandag 
nodig omdat de jaarstukken uiterlijk 15 juli bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-
Holland moeten zijn ingediend. 

De gemeente liet eerder dit jaar al weten 2016 met een positief resultaat van 7,5 miljoen euro 
te hebben afgesloten. Heiloo gaat dit geld grotendeels storten in een reserve waarmee onder 
andere de aansluiting van Heiloo op de A9 en de spoortunnel van de Vennewatersweg moet 
worden bekostigd. Ook gaat er geld naar de participatie en integratie van vergunninghouders 
en een half miljoen naar de algemene reserves. Verder spraken diverse raadspartijen over de 
ongeveer 2,2 miljoen euro dat Heiloo uit het sociaal domein (o.a. maatwerkvoorzieningen en 
WMO) overhoudt. Hans van Halem (D66), Matthijs de Moel (Heiloo Lokaal) en Willem 
Gomes (NCPN) vroegen zich af waarom er zoveel geld is overgebleven. Van Halem: "Een 
verklaring ontbreekt totaal." Willem Gomes (NCPN): "Overschotten moeten geoormerkt 
worden en behouden blijven voor het sociaal domein". De Moel (Heiloo Lokaal): "Zijn er 
mensen die zorg is onthouden waar ze wel recht op hadden?" Volgens wethouder Elly Beens 
is dat niet het geval. Dat blijkt volgens haar uit signalen die ze ontving van het sociaal team. 
"Als we geen goede ondersteuning zouden bieden, dan zou het klachten regenen." Beens laat 
weten dat het 'berichtenverkeer in 2015 en 2016 niet altijd goed is gegaan'. "Daarom kunnen 
getallen afwijken." Ook PvdA wees op het overschot.

Heiloo Lokaal liet later op de avond weten 95.000 euro te willen toevoegen aan een fonds 
voor sociale woningbouw. Dit verzoekt kreeg geen meerderheid in de raad. Uitsluitend D66 
stemde voor. Menno Oldenhof van Sociaal en Groenplatform Heiloo nam als inspreker het 
woord. Hij sprak de wens uit dat het geld voor het sociaal domein daadwerkelijk naar de zorg 
gaat en benadrukte het tekort aan sociale woningruimte. "Denk goed welke problemen je wilt 
oplossen, er is genoeg te doen op dit gebied." Tot slot van dit verhaal hadden de meeste 
partijen waardering voor de weerstandsratio van de gemeente Heiloo, de manier waarop de 
informatie over de jaarstukken zijn aangeleverd en de samenwerking met de accountant.

Taart en bloemen
Mededelingen en bedankjes tijdens de gemeenteraadsvergadering. Allereerst trakteerde 
burgemeester Hans Romeyn het college van B&W, de raadsleden, de pers en het publiek op 
een gebakje. Dit om te vieren dat hij als burgemeester mag blijven voor een derde 
ambstermijn. Hans van Halem (D66) feliciteerde de burgemeester namens de gemeenteraad 
en schonk hem een bos bloemen. Hij benadrukte dat een derde termijn lang niet aan alle 
burgemeesters is gegund. Van Halem liet weten dat het slechts twee keer is voorgekomen in 
de geschiedenis dat een burgemeester meer dan drie termijnen volmaakte. Wie weet krijgt 
Romeyn dit voorrecht ook wel… Verder liet Van Halen weten te stoppen als fractievoorzitter 
van D66. Zijn collega Fons Hopman neemt zijn taken over. Hopman: "Deze mededeling 
overvalt mij een beetje", grapte Hopman. Daarna dankte hij D66 voor het vertrouwen. "Het is 
heel wat om zo'n icoon op te volgen." Hopman is blij dat Van Halen wel beschikbaar blijft 
voor coaching en hand- en spandiensten. Hans van Halem kwam in 1990 als fractievoorzitter 
in de gemeenteraad van Heiloo. Na de afwezigheid van D66 uit de raad tussen 2002 en 2010 
werd hij opnieuw fractievoorzitter, eerst van de combinatie D66/GroenLinks en vanaf 2014 
van D66.



Verder nam controller Piet de Ram van de auditcommissie maandagavond afscheid. Ook hij 
kreeg een bedankje en bloemen namens het College van B&W en de gemeenteraad. Eric de 
Nijs gaat zijn taken overnemen.
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11 juli 2017
Discussie over huisvesting, grondaankoop en financiële tekorten

HEILOO - Van een financiële bijdrage voor de verhuizing van Oud Heiloo en een motie 
van wantrouwen tot de koop van grond voor de afslag A9. De 
gemeenteraadsvergadering had maandag voldoende stof tot nadenken.

Verhuizing Oud Heiloo naar Landgoed Willibrordus
De gemeente Heiloo geeft de Historische Vereniging Oud Heiloo eenmalig 55.000 euro voor 
het opknappen van het souterrain in het hoofdgebouw van Landgoed Willibrordus. Verhuizen 
vanuit het huidige onderkomen aan de Bergeonstraat - dat eigendom is van de gemeente - is 
volgens de stichting noodzakelijk vanwege een huurverhoging. De vereniging onderzocht 
meerdere huisvestingsopties zoals de bibliotheek aan de Westerweg maar noemt de landgoed-
locatie de voordeligste optie. Oud Heiloo denkt 106.000 euro nodig te hebben voor het 
geschikt maken van deze nieuwe ruimte. De gift van 55.000 euro kan de vereniging goed 
gebruiken, de andere helft van het benodigde geld hoopt Oud Heiloo via fondsenwerving en 
eigen middelen te kunnen bekostigen. Penningmeester Bart van der Feen de Lille van Oud 
Heiloo benadrukte tijdens de vergadering onder andere dat de culturele voorzieningen op het 
landgoed elkaar versterken. "Daarvan wil Oud Heiloo gebruikmaken". Wethouder Fred 
Dellemijn had hetzelfde argument en noemt daarnaast de 'move' een verrijking voor toerisme 
en recreatie.

Volgens Gree Ris (PvdA) is de locatie 'niet licht doorlatend, onaantrekkelijk, ongezellig en 
totaal ontoegankelijk voor ouderen'. Ris vindt het verder niet juist dat Oud Heiloo straks op 
een paar meter van de forensische instelling gevestigd is. "Mensen roken daar 
verschrikkelijk." Daarnaast benadrukte de PvdA'er dat veel mensen binnen de vereniging het 
oneens zijn met deze keuze. "Vrijwilligers hebben heel veel gedaan om de Bergeonstraat op 
te knappen. Als zij opnieuw aan de slag moeten, dan leggen ze er het bijltje bij neer." Het 
raadslid vraagt zich af of de vereniging daadwerkelijk voldoende deed om naar een andere 
locatie te kijken. "Waarom een concentratie op het landgoed van culturele instellingen, 
terwijl 't Loo wordt leeggezogen?"
Elly Meriwani (E.66) noemt de eenmalige gift "eigenlijk een gift aan de GGZ" omdat dit geld 
bestemd is voor het opknappen van haar eigen pand. Fons Hopman (D66) vindt dat niet de 
gemeente het geld zou moeten betalen voor de verbouwing maar de GGZ. "Dan kan GGZ dat 
doorberekenen in de huurprijs". Hopman twijfelt verder ernstig aan het geluid dat de GGZ 
niet mag meebetalen aan de verbouwing. "Volgens mij mag dat wel. Ik heb het vermoeden 
dat het college ons hierover onjuist informeert." Dellemijn liet vervolgens weten dat niet het 
college deze bewering doet. "Ik ga uit van het verhaal van Oud Heiloo." Verder vreest 
Hopman voor leegstand van het pand aan de Bergeonstraat. Hierdoor zou de gemeente voor 
onnodige kosten komen te staan. Rene van Splunteren (VVD) is daar niet bang voor. "Er is 
ook kans op verkoop of verhuur."



Jongeren-huisvestiging op locatie 'supermarkt' Zevenhuizerlaan
De voormalige supermarkt aan de Zevenhuizerlaan moet - na aankoop van de gemeente 
Heiloo - gebruikt worden voor betaalbare jongerenhuisvestiging. Althans, Willem Gomes van 
NCPN maakte deze wens via een motie kenbaar. Hij baseerde zich op het besluit van de 
gemeente Heiloo om zogenoemde 'holle kiezen' om te zetten in bebouwing. Fred Dellemijn 
keurde de motie af: hij vindt dat de aankoop van panden met zo min mogelijk 
randvoorwaarden gepaard moet gaan. De meerderheid van de raad was dezelfde mening 
toegedaan. Ellen Las van Bennekom (VVD) noemt het bouwen van sociale woningen niet 
een wet van meden en perzen. "Er wordt al veel gebouwd voor deze categorie." Tijmen 
Valkering (Heiloo Lokaal) ziet meer heil in een gesprek met de eigenaar van het pand. "Die 
verwaarloost de boel." De motie kreeg verder goedkeuring van D66 en PvdA. Ko Hemminga 
(PvdA): "Dit is nou bij uitstek een plek om sociale woningbouw te realiseren."

Koop van grond voor afslag A9
De gemeente Heiloo mag op korte termijn een perceel van 8,5 hectare kopen dat noodzakelijk 
is voor de aanleg van de aansluiting van Heiloo op de A9. Reden van een motie hiertoe – van 
VVD, Heiloo-2000 en CDA - is dat de eigenaar aan de provincie heeft laten weten alleen te 
willen verkopen als hij hierover op korte termijn helderheid krijgt. De partijen stelden voor 
de financiële consequenties voor Heiloo in september in een raadsvoorstel in de Commissie 
Openbare Ruimte voor te leggen. E.66 steunde de motie. Een kritisch geluid kwam van Ko 
Hemminga (PvdA). Volgens hem geeft het college van B&W een blanco cheque om de grond 
te verwerven. "In september zien we dan wel wat het heeft gekost."

Motie van wantrouwen Fred Dellemijn
Recent liet Provinciale Staten weten anderhalf miljoen euro te willen betalen uit een tekort 
van 3 miljoen euro voor de aanleg van de aansluiting van Heiloo op de A9. De overige 
anderhalf miljoen euro zijn voor rekening van de gemeenten Heiloo, Alkmaar en Castricum. 
Deze extra kosten voor Heiloo leverde tijdens de vergadering nogal wat commotie op. 
Willem Gomes van NCPN beschuldigde wethouder Fred Dellemijn van financieel wanbeleid. 
Volgens Gomes heeft Dellemijn de raad pas laat geïnformeerd over het tekort van 3 miljoen 
euro. " Mede hierom legde hij een motie van wantrouwen op tafel tegen Dellemijn. De 
wethouder benadrukte de raad wel op tijd, namelijk in maart, hierover te hebben 
geïnformeerd. Daarnaast was het pas maandag duidelijk dat Noord-Holland 1,5 miljoen euro 
wil bijdragen en de overige gemeenten de andere helft moeten financieren. "En over de 
verdeling van het geld tussen de gemeenten moet nog worden gesproken." Willem Gomes 
stelde verder dat de portefeuillehouder al drie keer eerder de raad van cruciale financiële 
informatie heeft onthouden. Verder zouden ook andere tegenvallende bedragen in de 
Kadernota niet zijn meegenomen. Ook deze aantijging kregen geen bijval. Hessel Hiemstra 
(CDA) sprak over 'stemmingmakerij'. "Steeds worden er dingen uitvergroot". Volgens Rene 
van Splunteren (VVD) is er geen probleem. "De meerjarenbegroting is in evenwicht en er is 
geen reden voor toezicht van de provincie." Corry Konijn is het hiermee eens. Ze stelt verder 
dat Gomes en de oppositie geen enkele bijdrage leverden aan het meegeven van kaders voor 
de kadernota. "En maar 'roeptoeteren' dat het allemaal miljoenen gaat kosten. Het is niet 
gratis. Hoe naïef kan de oppositie zijn?"



Financieel tekort GGD NH
De gemeente Heiloo heeft kritiek op het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden. 
Volgens het college en de raad heeft dit bestuur de gemeenteraden onvoldoende 
geïnformeerd over een financieel tekort van 451.000 euro in de jaarrekening van 2016. Dit 
tekort is veroorzaakt doordat nieuwe ICT-software niet geleverd is. Wethouder Beens, die 
deel uitmaakt van dit dagelijkse bestuur, was niet op de hoogte van het tekort. Ze beloofde 
een motie van afkeuring onder de aandacht te brengen tijdens de eerstvolgende GGD NH-
vergadering. Dit dankzij een motie hiertoe van VVD, CDA, PvdA, Heiloo 2000 en E.66.
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Nieuwe regels bij afsplitsing fractie

HEILOO - De gemeenteraad vergaderde maandag- en dinsdagavond over het 
bestemmingsplan dat de aansluiting van Heiloo op de A9 mogelijk moet maken. Doel 
was hierover een besluit te nemen. Omdat de besluitvorming naar een extra 
vergadering op dinsdagavond moest verhuizen en de krant toen al gedrukt was, kunnen 
wij dit raadsbesluit helaas niet meenemen in deze krant. Wij verwijzen u naar een 
online verslag op www.uitkijkpost.nl.

Aansluiting A9 en verkeerstunnel Vennewatersweg
Een volle tribune en ongetwijfeld radioluisteraars via BeatFM luisterden maandagavond naar 
verhitte discussies over het bestemmingsplan aansluiting A9 en de ondertunneling van de 
Vennewatersweg onder het spoor. Twee projecten die volgens veel raadsfracties niet zonder 
elkaar kunnen bestaan en dus onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De raadsfracties 
discussieerden over het nut en de noodzaak van de aansluiting en de fors oplopende kosten. 
Uiteraard kwam eveneens de aantasting van natuur en landschap ter sprake, evenals de 
consequenties voor het verkeer binnen Heiloo en daarbuiten. En hoe kun je een besluit nemen 
over de A9-aansluiting als het verkeersplan nog niet is afgerond? Diverse raadsfracties 
stelden die vraag hoofdschuddend. Inspreekreacties waren er ook. Dit waren 
vertegenwoordigers van de Vogelwerkgroep Midden Kennemerland en Vogelwerkgroep 
Alkmaar, Vereniging Pen, Sociaal en Groen Platform, Stichting Heilloze Weg en het 
bungalowpark van Caendorp. Meer hierover vindt u woensdag op de website.

Reglement van Orde
Het uit elkaar vallen van een raadsfractie met een afsplitsing als gevolg wordt 
onaantrekkelijker. De gemeenteraad ging maandagavond akkoord met de invoering van het 
zogenoemde Reglement van Orde voor de gemeenteraad. Dit reglement geldt vanaf 29 maart 
2018. De partijen zijn het erover eens dat een afsplitsing binnen een raadsfractie de 
bestuurbaarheid van de gemeente Heiloo niet ten goede komt. Het Reglement van Orde kent 
een aantal bepalingen. Allereerst mag de naam van een nieuwe partij van een individuele 
afsplitsing (dus een persoon) uitsluitend verwijzen naar zijn of haar achternaam. Ten tweede 
mag een afsplitsend fractielid maximaal één commissielid benoemen (een niet-fractielid). 
Een groep raadsleden die zich afsplitst mag echter helemaal geen commissieleden benoemen 
en een nieuwe fractie die na de verkiezingen begint, mag maximaal drie commissieleden 
benoemen. Voorheen was dat vier. 



Verder mag een nieuwe fractie die zich heeft afgesplitst niet meedoen aan het 
fractievoorzittersoverleg en krijgt het voortaan geen eigen fractiekamer voor fractieoverleg. 
Ook de financiële beloning voor afgesplitste fracties verandert. Op dit moment krijgen 
nieuwe fracties 1250 euro fractieondersteuning. Dit bedrag wordt 'straks' uitsluitend 
toegekend aan afsplitsingen die zich direct na de verkiezingen hebben gevormd. Raadsleden 
die zich op een later moment afsplitsen kunnen daarentegen rekenen op minder geld, 
namelijk 150 euro per raadslid.

'Aantasting integriteit'
Het Reglement van Orde kon maandag rekenen op brede steun. Volgens René van Splunteren 
(VVD) geeft het reglement duidelijkheid aan de gemeente en de burgers. "Met het Reglement 
van Orde kun je je nog steeds afsplitsen, maar als je dat doet, dan weet je wat de 
consequenties zijn." Fons Hopman (D66) kijkt sowieso negatief aan tegen een afsplitsing. 
"Als je het oneens bent met de overige fractieleden en je eruit wilt stappen, dan kun je beter 
je zetel teruggeven. Want mensen kiezen voor een partij en niet voor een persoon." De twee 
raadsfracties E.66 en Heiloo Lokaal - die in het verleden zijn afgesplitst van respectievelijk 
D66 en Heiloo-2000 - lieten zich via amendementen kritisch uit over het voorstel. Elly 
Meriwani (E.66) maakte eerder al in een fractievergadering opmerkingen over de beperkende 
maatregelen. "Deze komen bestraffend over voor fractieleden die buiten hun wil om uit de 
fractie worden gezet." Ze vindt het daarnaast niet goed dat "raadsleden van kleinere partijen 
blijkbaar minder waard zijn dan grotere." Verder ziet Meriwani de financiële maatregelen als 
een aantasting van de integriteit van raadsleden. "Dat wekt de suggestie dat je het voor het 
geld doet." Wel is ze blij dat het nieuwe reglement de keuze voor de naamgeving inperkt. "Zo 
kun je voorkomen dat afsplitsingen meeliften op de naam van een landelijke partij." Ze 
noemt hierbij 'PVV lokaal' als voorbeeld.

Matthijs de Moel (Heiloo Lokaal) vindt het niet goed dat afgesplitste raadsleden niet mee 
mogen doen aan het fractievoorzittersoverleg. Dat zou schadelijk zijn voor het draagvlak van 
de vergadercultuur. Hij sprak verder over het verbod op het benoemen van aparte 
commissieleden door een afgesplitste groep raadsleden. Dat is volgens hem schadelijk voor 
het draagvlak van de vergadercultuur. De Moel heeft er eveneens moeite mee dat beperkende 
maatregelen niet gelden voor afsplitsingen die zich direct na de verkiezingen voordoen. "Dat 
fracties meteen na de gemeenteraadsverkiezingen uit te elkaar vallen is toegestaan, maar als 
je dat op langere termijn doet, dan mag dat niet. Dat is oneerlijk." Volgens De Moel is het 
Reglement van Orde geen middel om een afsplitsing tegen te gaan. Een goede communicatie 
is volgens hem het sleutelwoord. Hij pleit voor preventie: "Zorg ervoor dat een fractie niet uit 
elkaar valt."
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'Ja' voor begroting 2018

HEILOO - De gemeenteraad van Heiloo ging maandagavond akkoord met de begroting 
voor 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2021. Toch blijft het onzeker met welke grote 
uitgaven Heiloo de komende jaren te maken krijgt voor onder andere de aansluiting 
van Heiloo op de A9, de spoortunnel onder de Vennewatersweg met extra 
wegaanpassingen en de ontwikkeling van Zandzoom.

Juist die eventuele extra uitgaven baarden sommige raadsfracties zorgen. Zo verwachten de 
PvdA en D66 tegenvallers van miljoenen euro's. Wethouder Fred Dellemijn uitte zich 
daarentegen minder somber. Volgens hem heeft de gemeente de komende jaren ongeveer 26 
miljoen euro nodig, waarbij de uitgaven voor de tunnel en de afslag A9 "voor zover bekend 
in de begroting zijn verwerkt." Daarentegen zijn in de begroting niet meegenomen de 
uitgaven waarover de gemeenteraad nog keuzes moet maken en de extra inkomsten die het 
College van B&W verwacht. "Bijvoorbeeld een algemene uitkering door het Rijk. Het 
college handelt prudent." Fons Hopman (D66) reageerde verbolgen op het verhaal van de 
wethouder, hij is er niet gerust op. "Het college verzuimt de feiten te verstrekken," sprak hij 
nadat een D66-motie het niet haalde. De partij vroeg hierin het College van B&W de 
meerkosten inzichtelijk te maken door een extern bureau. PvdA-fractievoorzitter Ko 
Hemminga benadrukte dat het budget voor overschrijdingen op is. Hij denkt niet dat 
Alkmaar, Castricum en de provincie Noord-Holland opnieuw bijbetalen aan eventuele 
toekomstige tegenvallers bij de totstandkoming van de A9-afslag. De meeste andere fracties 
uitten zich minder bezorgd, zoals Heiloo-2000. Fractievoorzitter Corry Konijn vroeg zich 
zelfs af waarom PvdA en D66 "altijd zo zuur reageren". Het antwoord van Fons Hopman: 
"Misschien is Heiloo-2000 te weinig kritisch". Gesteggel dat even voortduurde.

Verkeer
College en Raad willen een verkeersplan op tafel hebben voordat de aansluiting een feit is. 
Wethouder Rob Opdam zegde toe voor eind november met een voorstel te komen voor de 
verkeersafwikkeling van het dorp. Dit is in lijn met de vraag van Heiloo-2000, CDA en 
VVD, die hier via een motie op aandrongen. Opdam praat al langer met bewoners van drukke 
en volgens bewoners 'onveilige' straten die Oost- en West-Heiloo met elkaar verbinden en 
waar overlast wordt ervaren, zoals de Kerkelaan en de Stationsweg. De bewoners kwamen 
zelf met een door hen gewenste aanpak en het college moet met maatregelen komen om 
landbouw- en vrachtverkeer te beperken en voor handhaving zorgen. Doel is te komen tot een 
evenwichtige en optimale bereikbaarheid van fiets, auto en OV in Heiloo, met nadrukkelijke 
aandacht voor verkeersveiligheid en leefbaarheid. Opdam: "We nemen dan alle straten in het 
plan mee." Maar E.66, D66 en Heiloo Lokaal richtten hun zorgen vooral op de Kerkelaan. De 
partijen vroegen B&W via een motie om al volgend jaar aanpassingen aan de Kerkelaan uit te 
voeren. Dit zou nodig zijn 'omdat de verkeerssituatie in Heiloo - en dus ook op de Kerkelaan 
- langer dan een jaar nóg slechter zal worden'. Dit komt door de afsluiting van de 
Vennewatersweg tijdens de realisatie van de spoortunnel. Elly Meriwani (E.66): "De 
Kerkelaan is een racebaan. Maak hier bijvoorbeeld een tijdelijke oversteekplaats, doe iets." 
Maar de meerderheid van de raad bleek voldoende vertrouwen te hebben in de belofte van 
Opdam om spoedig te komen met een voorstel.



Bibliotheek Heiloo
Als het aan de gemeente Heiloo ligt, moet de bibliotheek Heiloo het in de toekomst doen met 
minder vierkante meters. Een huurder in het pand is nodig om uit de financiële problemen te 
komen, want de bibliotheek speelt niet quitte. Een motie hiertoe van Heiloo-2000, VVD en 
CDA kreeg voldoende steun. De bibliotheek gaf al eerder aan open te staan voor dit plan en 
vroeg de gemeente Heiloo om hulp.

'Zorg met koffie'
Wethouder Elly Beens nam het woord over het sociaal domein, waaronder bijvoorbeeld 
preventief jeugdbeleid, mantelzorg, de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) en de 
zorg voor nieuwkomers vallen. Ze laat weten dat Heiloo te maken heeft met veel nieuw 
beleid met een doorlooptijd van meerdere jaren. Beens: "We ondernemen continu actie om te 
vernieuwen en te verbeteren. We hebben veel in gang gezet en daarbij stond altijd het belang 
van de inwoners voorop." Volgens de wethouder blijkt uit een tevredenheidsonderzoek dat 
een meerderheid (76%) van de WMO-clienten tevreden is over de geboden zorg. Gelijktijdig 
staan volgens haar kwaliteitsmetingen en monitoring nog in de kinderschoenen. Gree Ris 
(PvdA) ging in op wat zij ervaart als een gebrek aan qualitytime. "Mensen die 
schoonmaakondersteuinng geven, kunnen niet eens met de cliënt een kop koffie drinken." 
Volgens de wethouder volgt er in februari een onderzoek waarin ook dit onderwerp onder de 
loep komt te liggen.

Verder bracht D66 het belang van passende jeugdzorg extra onder de aandacht. E.66 hamerde 
op de inventarisatie van het aantal bomen in Heiloo. De partij vroeg het college via een motie 
aan te geven hoeveel bomen er zijn gerooid en daadwerkelijk zijn terug geplant. Dit is 
volgens E.66 nodig om 'het eventuele wantrouwen onder burgers waar mogelijk weg te 
nemen'. Deze motie haalde het niet.
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