
Goed onderwijs, goed klimaat, goed werk 18 juni 2020

Jaarrekening HK 
Woensdag 17 juni stond de jaarrekening van 2019 op de 
raadsagenda. Het resultaat is 3,5 miljoen euro positief. Dit fors 
positieve resultaat wordt gelukkig niet veroorzaakt door 
activiteiten die wel waren gepland maar niet uitgevoerd. Het 
zijn vrijwel geheel incidentele meevallers zoals hogere 
inkomsten dan verwacht vanuit het Rijk en en grote 
bouwaanvraag. 

Hoewel we ons dus niet te rijk mogen rekenenen omdat het 
een eenmalige meevaller is, komt het als geroepen in deze 
corona-tijd. Hoe hoog de kosten zullen zijn in financiële zin 
van de maatregelen om het virus te beteugelen is nog lang niet 
inzichtelijk. Zeker is wel dat de economie een forse klap krijgt 
in 2020 en dat diverse maatregelen de samenleving veel geld 
kost.

Daarom wordt het grootste deel van de financiële plus uit 
2019 opgenomen in de Algemene Reserve. Ruim 3 miljoen 
euro zal daarmee de buffer, die al gezond was, verder 
vergroten. 

D66 maakt zich bij de jaarrekening wel zorgen over het 
beperkte inzicht in de resultaten van het uitgevoerde beleid. 
Al jaren pleiten we daarvoor en het resultaat veel te mager. 
Wij willen graag meer helderheid over de effecten van de 
gemeentelijke jaarlijkse investering van ruim 100 miljoen euro 
in onze samenleving. Wij verwachten eigenlijk ook van een 
college dat het daar van nature behoefte aan heeft. Het 
college heeft op ons aandringen toegezegd op korte termijn 
met de raad hierover apart in overleg te gaan.
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Agenda 

- Fractievergadering (22 juni, 
digitaal via TEAMS) 

- Gemeenteraadsvergadering 
(17 juni) 

- Gemeenteraadsvergadering 
(2 juli) 

Beeldvorming 

- Verkeersveiligheid (18 juni) 

- Motorcrossterrein (18 juni) 

- Communicatie (23 juni) 

- Voorbereiding begroting (25 
juni) 

- Informatie nieuwe 
omgevingswet (30 juni) 

Meest relevante 
onderwerpen 
volgende raad 

Raad 17 juni: 
- Jaarrekening 2019 

Raad 2 juli 
- Belbus 
- De Kop Groeit! 
- Voorschoolse activiteiten 

NIEUWSBRIEF         
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NRC-artikel
Op 5 juni publiceerde de NRC een artikel over de 
Wieringermeerpolder dat veel stof heeft doen opwaaien. Het 
artikel schetst een vrij somber beeld van de 
Wieringermeerpolder waar het gaat om ruimtelijke ordening, 
de groene energiebelofte en subsidies voor buitenlandse 
bedrijven. Hoewel we het artikel enigszins eenzijdig vinden in 
de benadering, worden er ook een aantal terechte kwesties 
aan de kaak gesteld. 

Zo is bijvoorbeeld een te rooskleurig plaatje geschetst tijdens 
de besluitvorming jaren geleden over het hergebruik van afval-
energie en de ruimtelijke inpassing van de gebouwen in de 
polder. Ook werpt het artikel de terechte vraag op of groene 
energie meermaals mag worden geclaimd door verschillende 
partijen. Dat schept tenminste verwarring over de 
hoeveelheid geproduceerde duurzame energie.

Zowel door de gemeentelijke fractie van D66 als door de 
provinciale fractie zijn er vragen gesteld naar aanleiding van 
het artikel en is er ook contact met de tweede kamerfractie. 
We hopen dat al de publiciteit niet het draagvlak ten aanzien 
van duurzame energie aantast. We staan namelijk aan de 
vooravond van de energietransitie en die is gebaat bij brede 
steun vanuit de samenleving. Mede op ons initiatief is er nu 
een werkgroep bij de gemeente gevormd die zich toelegt op 
activiteiten die inwoners meer gaat betrekken bij de toekomst 
van inpassing van de energietransitie in Hollands Kroon.

—————————————————————————

“Prioriteiten verschuiven. Dat is niets 
nieuws, de wereld is altijd in verandering. 
Het is de reden waarom D66 in haar 
begintijd weinig wilde weten van een 
vastgelegd beginsel. Het gevaar dreigt dat 
je principes ook je politieke stellingname 
onwrikbaar verankeren, terwijl het nodig is 
om in veranderende tijden nieuwe 
gezichtspunten toe te laten….”

Jan Terlouw 
 Uit: De Canon van het Sociaal-Liberalisme
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Meedenken met de fractie 
over D66 standpunten 
Het bepalen van een standpunt 
over een grote diversiteit aan 
onderwerpen is niet makkelijk. 
Natuurlijk heeft D66 een eigen 
signatuur, dat leidend is bij de 
manier waarop we onze koers 
bepalen. Maar de brug slaan 
tussen het sociaal-liberaal 
gedachtegoed en gemeentelijke 
kwesties vergt kennis en vooral 
veel denk en praatwerk. Naast 
de twee D66-
gemeenteraadsleden is er een 
aantal leden die zich daar 
regelmatig actief mee bezig 
houdt. Maar dat aantal kan nooit 
groot genoeg zijn! Als u interesse 
hebt, zouden we het heel leuk 
vinden om u te verwelkomen op 
de fractievergadering. Meer 
informatie vindt u op onze 
website. U kunt ook een reply 
sturen op de email van deze 
nieuwsbrief.

Nieuwsbrief 

Deze nieuwsbrief is bedoeld om 
de leden van en geïnteresseerden 
in D66 in Hollands Kroon 
geïnformeerd te houden over 
actuele gemeentelijke 
onderwerpen. Wanneer u de 
nieuwsbrief niet meer wenst te 
ontvangen, stuur dan een reactie 
naar: maartenversluis 
@hotmail.com
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