Algemene Beschouwingen van de VVD Medemblik voor de begroting voor 2019 e.v.
Geachte voorzitter, inwoners en collega’s,
Het is inmiddels ruim 9 maanden terug dat in deze raadzaal een verkiezingsdebat werd georganiseerd. Toen
werd maar weer eens duidelijk dat de politiek zich kenmerkt door meningsverschillen, maar ook dat al onze
10 partijen in de raad heel wat gemene delers hebben. Recent sprak ik iemand die bij dat debat aanwezig
was. Ik was benieuwd naar zijn eerlijke opinie. Hij meende een aantal wereldvreemde meningen te hebben
gehoord, maar zei vooral dat de meeste partijen ongeveer wel dezelfde kant op denken. Dat is ook mijn
constatering, al jaren. We willen vooruit, we willen het beste voor de inwoners, een betrouwbare en sterke
gemeente. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De gemeentepolitiek regeert helaas teveel van dossier
naar dossier. Thorbecke zei: ‘Niemand heeft het ideaal in de hand, maar waarheen stuurt hij, die het niet in
het oog heeft?’ En daar kunnen wij ons aan spiegelen.
De VVD mocht van de kiezer de aanzet geven voor een nieuw gemeentebestuur. Wij hebben daarbij als ideaal
gesteld dat we een gemeente willen die zichzelf steeds verbetert. Die werkt voor inwoners en ondernemers
door hen de ruimte te geven. De eerste getuigenissen daarvan heeft het nieuwe college al afgelegd.
Overbodige regels zijn geschrapt, zoals het verplicht betalen voor parkeerplaatsen die niet worden
aangelegd. Maar ook het verruimen van de openingstijden voor winkels en de ambitie om ondernemers te
helpen hun activiteiten te verbreden. Hopelijk liggen er nog meer geschrapte regels in het verschiet.
Ook maken we serieus werk van de, in de ogen van de VVD, belangrijkste uitdaging voor de komende jaren:
woningbouw. Dat hoor je van alle kanten. De druk op de woningmarkt is zorgwekkend, en het is een schande
dat grachtengordelbeleid van de provincie Noord-Holland elke ontwikkeling in de landschappelijke
gemeenten tegenhoudt. De lobby om meer te mogen bouwen is essentieel, en laten we hopen dat de
Statenverkiezingen van maart 2019 draaien om dát thema, niet om hoeveel zetels de oppositie haalt in de
Eerste Kamer. De VVD stelt voor om in 2019 de stapel bouwvergunningaanvragen en principeverzoeken die
nu in het gemeentehuis liggen, versneld weg te werken, zodat mensen aan de slag kunnen. Daar zijn handjes
voor nodig en die willen wij beschikbaar stellen.
De tweede helft van 2018 was een opstartjaar voor de coalitie van VVD, CDA, GB, PvdA: volgend jaar willen
we dus beginnen met oogsten en echt op stoom komen. Ook met inbreng van oppositiepartijen, dat wordt
natuurlijk gewaardeerd. Er zijn al stappen gezet. Zo is het goed dat er na jarenlang soebatten nu definitieve
besluiten zijn genomen over o.a. het dorpshuis Abbekerk en zwembad de Zeehoek. We willen ook snel een
oplossing voor het capaciteitsprobleem van de zaalsportverenigingen in Wognum Over het parkeerdossier
van Medemblik spreken we komende maand. We tekenen van harte mee met het voorstel van GB, PWF en
PvdA om alvast geld te reserveren. Een buitendijkse parkeervoorziening voor evenementen is een eerste
stap. Maar er moet ook een oplossing voor de binnenstadbewoners komen. Wat de VVD betreft een
parkeergarage bij het stadhuis. Betaald parkeren blijft onbespreekbaar.
De ontsluiting van bedrijventerrein Overspoor mag ook niet van de radar verdwijnen, we zetten het daarom
wéér op het wensenlijstje. Al die zaken kosten wel geld, maar dat kan de gemeente opvangen. Spaargeld is er
ook om ooit eens uit te geven en dan moet je daar niet voor weglopen. Het weerstandvermogen blijft
evengoed op peil dus de gemeentefinanciën zijn gezond. We hebben natuurlijk ook wel zorgen. Vooral over
de kosten van ziekteverzuim, het duurt allemaal veel te lang voordat we verbetering zien. Eerst dat maar
eens oplossen worden voordat we aandacht besteden aan de verbouwing van het gemeentehuis, wij stellen
dan ook voor om dat nu nog niet te doen. Even zuinig aan daarmee nu, want er komen nog wel meer
kostenposten aan, zie de ontwikkelingen in de jeugdzorg bijvoorbeeld.
Op de belastingen en heffingen blijven we kritisch, zoals u van ons gewend bent. We willen dat er volgend
jaar werk gemaakt wordt van het besparen op de rioolheffing en steunen daarom het initiatief van D66 om
alle heffingen tegen het licht te houden. Het stond al in het coalitieakkoord, dus dat is een mooi steuntje in de
rug. De VVD stelt voor de afvalstoffenheffing op dit moment te bevriezen. We verwachten dat een nieuwe
overeenkomst met HVC besparingen oplevert en dat moeten inwoners terugzien in de portemonnee. In het
voorjaar komt er duidelijkheid over het definitieve tarief, als dat goedkoper uitvalt moet de belastingbetaler
dat geld terugkrijgen, structureel.
Samengevat: meer woningen, een sterke economie, een betaalbare gemeente en lagere heffingen. Dat zijn
allemaal belangrijke thema’s voor de mensen en de VVD. Ik denk dat het ook gemene delers van deze
gemeenteraad zijn, naast andere thema’s natuurlijk. We gaan samen aan de slag, coalitie en oppositie. Met
elkaar de gemeente verbeteren. Ik zie uit naar een goede samenwerking in 2019.
Mark Raat, fractievoorzitter VVD Medemblik, 8 november 2018.

