Raad 4 november 2021. Algemene beschouwing naar aanleiding van begroting 2022.
Voorzitter,
Het einde leek in zicht, maar het ziet ernaar uit dat we voorlopig nog te maken zullen
hebben met de Coronapandemie. We hebben echter het afgelopen jaar laten zien dat
we niet bij de pakken neer gaan zitten in Alkmaar.
Het was een zware periode voor iedereen, maar de saamhorigheid en solidariteit
bleef de boventoon voeren. Mensen hielden zich over het algemeen aan de
beperkende maatregelen en bleven onze ondernemers steunen. En iedereen heeft
zich een slag in de rondte gewerkt, onze ambtenaren, de GGD, onze
zorgmedewerkers, onze ondernemers, onze onderwijzers.
Ik ben trots op onze fantastische inwoners en ik ben ervan overtuigd dat we ons er
als gemeente doorheen zullen slaan.
En ook ben ik trots op het college, dat het afgelopen jaar weer alle zeilen bij heeft
gezet om ondanks alle beperkingen de Alkmaarse economie en het sociaalmaatschappelijke leven zo goed mogelijk in stand te houden en de schade zoveel
mogelijk te beperken. We hebben het actieplan fiets aangenomen, de
Klimaatadaptatiestrategie, de RES, Het Ringersgebouw wordt nu echt aangepakt net
als het Sportpaleis, De Laat en zo kan ik nog wel even doorgaan.
Ik wil ook de flexibiliteit en inzet van onze griffie noemen, die hard hebben gewerkt
om ons te ondersteunen en alle bijeenkomsten van de Raad mogelijk te maken.
Ik wil dit moment dan ook gebruiken om daarvoor eens dikke dankjewel uit te
spreken.
Om mijn inleiding af te sluiten wil ik mijn respect uitspreken voor de kordate wijze
waarop het college dat nu aan het werk is de draad weer heeft opgepakt en met alle
macht aan het werk is gegaan om het besturen van onze gemeente, in de lijn van het
coalitieakkoord, zonder vertraging te laten plaatsvinden.
Ik ga er vanuit dat we als gemeenteraad deze laatste periode tot aan de verkiezingen
met respect voor elkaars verschillen verder gaan met de opbouwende samenwerking
op basis van vertrouwen.
Vandaag kijken we vooruit naar 2022. Hoewel de gevolgen van de coronacrisis op
lange termijn nog steeds moeilijk zijn in te schatten, zijn wij ervan overtuigd dat we
de crisis gaan overwinnen. Gezonder, groener en sterker!
Wij willen een gemeente zijn waar menselijke waarden worden gekoesterd: fatsoen,
tolerantie en empathie. Hierin hebben wij, politici ook een grote
verantwoordelijkheid. Laten we begrip, respect, terughoudendheid en handelen in het
overkoepelende algemene belang op de eerste plaats zetten meer gericht op
samenwerking.
Natuurlijk op basis van ieders politieke visie over de inrichting van onze samenleving.

We staan op het punt door te groeien naar 150.000 inwoners. Door de groei te
omarmen kunnen we onze economie verduurzamen, de gemeente mooier en
groener maken, de kansenongelijkheid blijven aanpakken en zorgen voor meer
betaalbare woningen voor iedereen met een goede, veilige infrastructuur.
Groei is niet gratis, het zal een constante afweging zijn en scherpe keuzes vragen. Wij
willen immers allemaal ook een gezonde gemeentebegroting.
De zaken die D66-Alkmaar wil belichten zijn de volgende:
Wij vinden het een goede zaak dat er weer flink geïnvesteerd gaat worden in goede,
gezonde, duurzame schoolgebouwen met goede maatschappelijke voorzieningen,
zoals kinderopvang en jeugdhulp.
En we kijken halsreikend uit naar het besluit uit Brussel, zodat de Europese school in
Alkmaar gebouwd kan worden.
Wat het cultuurbudget betreft vraagt D66-Alkmaar zich af waarom er geen bedrag is
gereserveerd, specifiek voor kunst in de openbare ruimte, gericht op diversiteit.
Wij hebben hier diverse keren aandacht voor gevraagd, maar kunnen nog geen
concrete plannen ontdekken.
Dat is de reden dat we de motie “Verbindende kracht van kunst in de openbare ruimte”
indienen om hiervoor een bedrag en een uitvoeringsplan te borgen in de Cultuuurbeleidsnota 2022-2026.
Wat ons betreft is er te weinig aandacht voor diversiteit!!
Het lijkt qua beleid geen prioriteit te hebben, terwijl het zo belangrijk is dat iedereen
welkom is, zichzelf kan zijn en volwaardig meedoet, ongeacht leeftijd, gender,
afkomst, geloof, seksuele oriëntatie, huidskleur of beperking. En echt, dat gaat niet
vanzelf.
Laten we dat breed uitdragen en het onderwerp oppakken!
Wij willen actie op de Diversiteitsagenda, die loopt tot 2022.
Wij vragen het college wanneer de Diversiteitsagenda aangeboden wordt aan de Raad.
Wij zijn voor nu gerustgesteld dat het Rijk extra geld beschikbaar heeft gesteld voor
de Jeugdzorg en WMO. Het zal een uitdaging blijven om de Jeugdzorg op een goed
niveau te houden omdat we nog geen concrete toezeggingen hebben dat we
structureel meer geld krijgen van de rijksoverheid, terwijl de kosten wel blijven
stijgen.
Er zijn namelijk nog veel uitdagingen die we aan moeten gaan.
Eén daarvan is de eenzaamheid onder jongeren, die blijkt te zijn toegenomen tijdens
corona, terwijl de psychische gezondheid is verslechterd (45%) en 25% vd jongeren
het afgelopen jaar wel eens heeft nagedacht over zelfdoding!
Het aantal jongeren dat zich meldt aan de centrale voordeur van dnoDoen is ook
toegenomen. Wij kunnen er met onze pet niet bij dat wij moeten erkennen dat er in
Alkmaar jongeren geen thuis hebben en zodoende hun kansen op een gezonde en

gelukkige toekomst van zich af zien drijven. Het is belangrijk dat ook die jongeren
extra aandacht krijgen.
Iedereen heeft recht op een woning en om zelfstandig te kunnen wonen. In Alkmaar
helpen wij ouderen te faciliteren om zo lang mogelijk thuis te wonen, maar er zijn
ook ouderen die niet meer thuis willen wonen, bv omdat ze alleen of eenzaam zijn of
hulpbehoevend. Die ouderen hebben behoefte aan mensen om zich heen, maar ook
aan voorzieningen in de directe omgeving, zoals gezamenlijke ruimtes.
Daarom willen wij woningbouw met Zorg aandacht geven.
Win-win daarbij is dat er meer doorstroom van huurwoningen plaatsvindt.
Wij willen dat hulpverleners die bij oudere mensen thuis komen, met een integrale
bril op, deze optie met ouderen kunnen bespreken.
In de matrix van de woonzorgopgave stond voor Q1 van dit jaar een onderzoek
gepland was met betrekking tot mensen die op zoek zijn naar een tussenvorm van
verpleeghuis en woning, in 2021.
College, wanneer kunnen we daar de resultaten van verwachten?
En om bij de woningbouw te blijven; de ambities liggen terecht hoog.
Wij geloven in de plannen langs het kanaal en in de nieuwe wijken er om heen en wij
willen het college aanmoedigen om er integraal naar te kijken en ook flink tempo te
maken.
Doordat de weg door de tuidersvereniging De Rekere niet doorgaat, kan het zijn dat
op die locatie minder woningen gerealiseerd worden.
15.000 woningen is een ambitie, geen doel op zich. Dat mag niet ten koste gaan van
de kwaliteit van de leefomgeving.
D66-Alkmaar wil zorgen voor wijken met een divers aanbod van energie-neutrale
woningen voor elke beurs en goede voorzieningen die uitnodigen om te bewegen ,
te spelen en elkaar te ontmoeten.
Wij vinden het belangrijk dat Alkmaarders een stem hebben in de ontwikkeling van al
die nieuwe wijken.
Dat betekent dat er op een transparante manier wordt gecommuniceerd over de
plannen en ontwikkelingen over het hele gebied en niet alleen over een bepaald
project.
Er wordt al veel informatie gegeven over participatie richting de ontwikkelaars, maar
de bevolking moet ook actief en vanaf het begin af aan geïnformeerd en betrokken
worden bij het participatie traject.
Het moet vooraf duidelijk zijn wat hun rol is en waar ze invloed op kunnen hebben.
Waar nodig moeten inwoners die willen participeren met advies vanuit de gemeente
ondersteunt worden om hun rol ook daadwerkelijk effectief uit te kunnen voeren.
Dan willen we ten slotte over wonen aandacht vragen voor
woonwagenstandplaatsen. Wat ons betreft moet ook hier de vaart erin. Wij wijzen het
college op de wettelijke taak om plekken te realiseren voor deze groep bewoners. De

gemeente beziet al een flinke tijd op welke locaties woonruimte gerealiseerd kan
worden voor deze bijzondere doelgroep, maar er zijn nog geen keuzes uit gekomen.
Wij vragen het college wanneer hier concreet beslissingen over worden genomen.
Dan verkeersveiligheid
Wij vinden dat dat er bekaaid afkomt in deze begroting. Het college heeft toegezegd
in de hele gemeente verkeersveilige wegen te realiseren dmv onderhoud, met name
in het buitengebied. Dat is belangrijk.
Volgens ons is verkeerveiligheid meer dan dat. Wij vragen ook nadrukkelijk aandacht
voor structurele aanpak op verkeersveiligheid in bredere zin.
Het is bewezen dat de 50 km wegen, steeds gevaarlijker worden, het aantal
verkeersslachtoffers stijgt de laatste jaren weer en ook de situatie rondom scholen is
vaak zorgwekkend.
Dat vraagt om een proactieve aanpak. Dat is iets anders dan de gevaarlijke punten
aanpakken bij onderhoud aan de weg.
Is het college het hiermee eens en is het college bereid om voortvarend aan de slag te
gaan met een proactieve aanpak van de verkeersveiligheid?
Er moet ruim baan gegeven worden aan verduurzaming en innovatie van de
agrarische sector. Die is enorm aan het vernieuwen en goed bezig met duurzaam
ondernemen.
Wat wij willen is dat het college naast adviseren en stimuleren ook een faciliterende
rol speelt in het realiseren hiervan. Betrek er zoveel mogelijk partijen bij die er
verstand van hebben, m.n. uit de sector zelf.
Zij zijn deskundig en vele agrariërs in onze gemeente lopen al voorop bij het behalen
van de doelen.
De WHO-normen met betrekking tot de luchtkwaliteit zijn zeer recent fors
aangescherpt. Wij vinden dit een belangrijk aandachtspunt en kijken uit naar het
Schone-lucht-akkoord, waarbij we uit gaan van een realistisch beleid.
De geschiedenis kent zo nu en dan momenten waarop een samenleving zich radicaal
hervormt. Dit is zo’n moment.
De klimaatcrisis met alle gevolgen van dien kunnen we nu alleen nog aanpakken
zoals we dat met de coronacrisis doen. Radicaal en in het voortdurende besef dat het
niet allemaal in één keer goed zal gaan en dat het soms ook verschrikkelijk duur zal
zijn. Maar als we niets doen is de prijs vele malen hoger dan hetgeen we nù kunnen
opbrengen. Als we slagen kunnen we beter leven, schoner ademen, comfortabeler
wonen en hebben onze volgende generaties ook nog een toekomst.
D66 zal zich blijven inzetten om draagvlak te creëren, te stimuleren en te overtuigen
dat we aan de slag moeten.

Dat doen we bv voor de duurzame stadslogistiek, waar wij al zo lang op aandringen
Wij willen onze inwoners perspectief geven op een mooie duurzame binnenstad die
steeds autoluwer wordt.
De eerste stappen zijn gezet: er is onderzoek gedaan. Dat is mooi en nu willen we dat
er in 2022 doorgepakt wordt.
Tot slot
Alkmaar heeft een goede financiële positie. Het lukt nog steeds om de gemeentelijke
woonlasten laag te houden.
En het is gelukt om ook nog iets achter de hand te houden voor een volgend college.
Dat is een goed begin voor 2022

