
Wethouder Van Duijn en raadslid Van 

der Spijk vormden de afgelopen jaren 

de hoeders van het huishoudboekje 

van de gemeente. Niet met het doel 

om op de centen te zitten. Het ging 

hen juist om geld vrij te maken voor 

investeringen die de kwaliteit van de 

samenleving ten goede komen.  Te-

gelijkertijd staan ze voor zuinigheid 

als het gaat om gemeenschapsgeld. 

Van der Spijk: ‘Een van de uitgangs-

punten van het CDA is rentmeester-

schap. Voor mij betekent dat onder 

meer zorgvuldig omgaan met mid-

delen die door de belastingbetaler 

zijn opgebracht. Een voorbeeld? Ik 

ben er heel blij mee dat we geen 24 

miljoen euro geïnvesteerd hebben in 

uitbreiding van het gemeentehuis. De 

nieuwbouw zou over een paar jaar 

leeg hebben gestaan’.

Onlangs sprak het CDA Katwijk 

met Elise Jansen van Rosendaal 

uit Katwijk, 

moeder van 

kinderen met 

autisme. Net 

als veel an-

deren ziet zij 

de aanstaande veranderingen in 

de jeugdzorg met gemengde ge-

voelens tegemoet. Vanaf 1 januari 

2015 wordt de gemeente verant-

woordelijk voor alle jeugdhulp. 

De overheveling van deze taken 

naar de gemeente gaat gepaard 

met bezuinigingen op het budget 

voor jeugdzorg. Dat, en de onze-

kerheid over hoe de gemeente de 

jeugdzorg vorm zal geven, baren 

Jansen van Rosendaal zorgen. Zij 

pleit daarom voor het instellen van 

een Jeugdzorg Adviesraad, naar 

analogie van de WMO Adviesraad. 

Elise Jansen van Rosendaal daar-

over: ‘Voor goed beleid heb je input 

vanuit de praktijk nodig. Gebruikers- 

ervaring. Ik stel mij zo voor dat in 

zo’n adviesraad een huisarts en 

leerkrachten zitting hebben, maar 

ook ouders. Juist zij ondervinden 

aan den lijve wat nodig is voor het 

welzijn van hun kinderen en de ge-

zinnen waarin zij leven’. Het CDA 

Katwijk omarmt het idee van Elise 

Jansen van Rosendaal van harte.

Rentmeesterschap is een kern-

waarde van het CDA. We moeten 

als samenleving overschakelen 

naar andere vormen van ener-

gieopwekking en energiegebruik. 

Het kabinet heeft plannen voor het 

plaatsen van windmolens voor de 

kust van Katwijk. Het CDA Katwijk 

is niet tegen windmolens, maar 

wel ver genoeg uit de kust (in ieder 

geval buiten de 12-mijlszone). We 

hechten immers ook aan het vrije 

zicht op de zee. Wij steken daarom 

in op een oplossing die ook in de 

uitvoering duurzaam is: windmo-

lens ok, maar zo dat het vrije zicht 

op de zee niet ‘vervuild’ wordt. 

Jeugdzorg Adviesraad

Geen windmolens vlak 
onder de kust

Gelukkig hebben we kunnen investeren 
én de belastingen laag kunnen houden

Minder
Bij de ombuigingen van de afgelo-

pen jaren ging het mes vooral in de 

eigen organisatie. ‘Toen we in 2010 

aan de slag gingen, keken we tegen 

een tekort aan van 11 miljoen euro 

per jaar’, blikt Willem van Duijn te-

rug. We zijn toen het project ‘Scherp 

aan de wind’ gestart. Natuurlijk heeft 

dat de nodige onrust gebracht en het 

heeft ook pijn gedaan. Uitkomst was 

wel dat we het tekort weggewerkt 

hebben én dat kwetsbare groepen in 

de samenleving bij de bezuinigingen 

werden ontzien. We doen het werk in 

het gemeentehuis nu met 70 ambte-

naren minder. En de komende periode 

krimpt het personeelsbestand nog 

eens met 50 medewerkers.’

Katwijk scoort daarmee hoog in de 

ranglijst met minste ambtenaren per 

hoofd van de bevolking. Tegelijkertijd 

wordt hard gewerkt aan verbetering 

van de dienstverlening. ‘We hebben 

de ambitie om de beste dienstverle-

ner te worden’, zegt Willem van Duijn 

strijdlustig. 

Vangnet
Ondanks de financiële zorgen is er 

de afgelopen jaren veel geïnves-

teerd. Van Duijn somt op: ‘De Burgt 

in Rijnsburg, een nieuw zwembad, 

kunstgrasvelden bij vrijwel alle voet-

balverenigingen, bij Madjoe en bij 

Hockeyvereniging Catwijck. Er is 

geld gereserveerd voor de aanleg en 

een goede inpassing van de Rijnland 

Route en de N206, we hebben wo-

ningbouw gerealiseerd, de budget-

ten voor bijstand voor wie in de knel 

zit zijn verhoogd. Allemaal van groot 

belang voor de vitaliteit van onze dor-

pen’.

‘En dat terwijl de belastingen laag zijn 

gebleven. De belastingen zijn niet 

verhoogd, niet om de bezuinigingen 

op te vangen en niet om de investe-

ringen te kunnen betalen. Dat vind ik 

een gezond financieel beleid’, aldus 

Krijn van der Spijk. ‘Juist omdat Kat-

wijk een financieel gezonde gemeente 

is, kan de gemeente een vangnet zijn 

voor de kwetsbaren in de samenle-

ving’, legt Willem van Duijn uit. ‘Da’s 

belangrijk, nu er veel nieuwe zorg-

taken op de gemeente afkomen. Ik 

had gewild dat ik vier jaar geleden in 

zo’n gespreid bedje was gekomen als 

straks het nieuwe College.’

Hij spreekt liever over ombuigingen dan over be-

zuinigingen, CDA lijsttrekker Willem van Duijn. ‘Bij                      

bezuinigingen denk je gelijk aan minder geld in je por-

temonnee. Ombuigingen hebben een veel positievere 

insteek: je wilt dingen anders doen, anders met je geld 

om gaan. Dat is wat we de afgelopen jaren gedaan heb-

ben. Daardoor konden we de belastingen laag houden.’ 

‘Precies wat we beloofd hebben, vier jaar geleden’, vult 

Krijn van der Spijk aan.
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