
Geachte aanwezigen en kijkers via de livestream

Een begroting opleveren in onzekere tijden, levert een begroting op waar we van alles op
kunnen aanmerken. Maar is dat nu het moment, of kijken we als raad eensgezind naar het
college om met deze begroting aan de slag te gaan en flexibel te zijn waar dat kan en nodig
is. Ons als raad mee te nemen bij goede en slechte berichten om samen bij te sturen waar
noodzakelijk.

Om even een bericht aan te halen van gisteren, is de uitspraak van de Raad van State over
het doorstrepen van de bouwvrijstelling voor stikstof. Niet onverwacht, maar hierdoor zullen
naast bouwplannen ook verduurzamingsprojecten vertragingen oplopen. En dan vandaag in
het NHD de opmerking van ontwikkelaar Van de Leygraaf: duidelijk is dat de kustgemeenten
Bergen en Castricum het zwaar zullen hebben.

Juist nu we allemaal de noodzaak voelen om snel, meer (betaalbare) woningen te bouwen
en in de energietransitie grotere stappen te kunnen zetten. De ambities die in het
coalitieakkoord zijn opgenomen zijn helder. Het merendeel van de raad heeft aangegeven
zich hierin te kunnen vinden.

Veel van de vanavond ingebrachte moties gaan over bouwen, huisvesting en
verduurzaming. Veel rapporten en uitvoeringsprogramma’s liggen er al. Soms op hoofdlijnen
soms zeer concreet. Waarom dan nog meer allerlei onderzoeken laten uitvoeren, quickscans
maken en gebiedsvisies bedenken. De praktijk leert ons dat we flexibel moeten zijn. Het is
mede aan ons om te kijken welke keuzes we moeten maken om voor al onze inwoners het
beste te willen en krijgen. Een uitdaging die het CDA Castricum graag aangaat.

Als we het hebben over financiële uitdagingen zien we er ook genoeg. Het CDA is alert als
er wordt gekeken naar mogelijke verlaging van tarieven op korte termijn, er niet wordt
vergeten om te kijken naar de langere termijn. Het CDA streeft in deze zware tijden naar
onderlinge solidariteit en rentmeesterschap: voorbereid zijn op toekomstige financiële
tegenvallers en de toekomst van komende generaties in ons achterhoofd houden.

We begrijpen het amendement over de afvalstoffenheffing, zodra het kan geld teruggeven
aan de inwoner. Wat we echter ook willen is het verder terugbrengen van het huishoudelijk
restafval naar de 30kg, goed voor onze portemonnee en zeker ook voor ons milieu. Kunnen
we deze twee wensen met elkaar combineren? In de commissie het vervolg.

Moeilijke tijden voor iedereen. Waar we het over inwoners hebben, hebben we het ook over
ondernemers en zeker ook verenigingen. Er zijn regelingen vanuit het Rijk voor onze
inwoners, ondernemers en verenigingen die te maken hebben met stijgende lasten. Dat is
mooi. We doen een oproep aan het college om waar nodig stappen te zetten om lokaal inzet
te plegen. Verenigingen zijn een spil in onze maatschappij die we graag willen behouden
waar we nu extra aandacht voor willen vragen.

We zien ook nog steeds de effecten van corona om ons heen bij inwoners zelf. Dat betekent
voor het CDA dat we willen blijven investeren in preventie. In de begroting is gelukkig geld
opgenomen voor:



1. de mentale en fysieke gezondheid. Tegen eenzaamheid, laagdrempelig toegang om
hulp te vragen, schuldhulpverlening en degene die kan aan het werk te helpen.

2. Om iedereen mee te laten doen door de inclusieagenda op te stellen en uit te
voeren.

3. Een veilig uitgaansgebied  in alle kernen te behouden met voldoende
cameratoezicht.

En om mee af te sluiten. Bij de kadernota maakten we ons zorgen over onze agrarische
ondernemers. Die zorgen zijn er nu nog steeds. Door samen op te trekken met betrokken
partners zoals de LTO, lokale agrariërs, PWN, Landschap Noord Holland en de Provincie,
willen we zo goed mogelijk kunnen inspelen op wat komen gaat.

Al met al spannende tijden voor ons allemaal waar het CDA zich volledig voor gaat inzetten.


