
 
Algemene Ledenvergadering Heiloo lokaal 

13 juni 2019 

Aanwezig: Tijmen Valkering, Matthijs de Moel, Mieke Beemsterboer, Luuk Schaap, Marlise Mantel, 
Jan van der Kaaij, Jan Kuys, Rina Kleine. 

 

1. Opening om 20.30 uur 

2. Stand van zaken financiën:  

Matthijs licht toe. 2 jaar in 1 boekhouding omdat we halverwege 2017 zijn opgericht. In de statuten 
is opgenomen dat het eerste boekjaar 2017 en 2018 omvat. Omdat we een ANBI-instelling zijn, 
moeten we het overzicht ook publiceren op de website. 

Toelichting op de posten: 

1) Acties = ansichtkaarten acties en open brief na verkiezingen en advertenties nieuwjaar. 

2) Fractiebijdrage = bijdrage gemeente voor kosten (is een voorschot, moet verantwoord 
worden). Minder besteed = terugbetalen, tenzij binnen limiet dan mag het mee naar het 
volgend jaar.  

Er is nog geen kascontrolecommissie. Jan Kuys en Luuk Schaap geven aan de controle te willen doen. 
Namens de vergadering mogen zij dan het bestuur decharge verlenen.  

Ledenbijdrage voor ieder is vastgesteld op van 25 euro. Matthijs zal een betaalverzoek uitsturen. 
Fractie- en commissieleden reserveren voorgestelde bijdragen voor de verkiezingen van 2022 als we 
daaraan meedoen. 

3. Uitwisseling actuele politieke onderwerpen:  

1) Grondstoffenplan (afvalstoffenplan) 
Stond onjuist in Alkmaarsche Courant. 3 partijen hebben tegen gestemd. Er komt een 
rectificatie. 
Grondstoffenplan is een goed verhaal naar inwoners; op zich zijn we daar niet tegen, maar 
het heeft nog veel open eindjes. Ph erkent dat, maar geeft aan dat dat nog wordt geregeld. 
Het is o.i. nog geen voldragen plan. Daarom heeft Heiloo Lokaal tegen gestemd. Tijmen licht 
e.e.a toe. Draagvlak en bewustwording nog niet goed, eerst beter informeren, dan pas 
implementeren. Jan Kuys geeft voorbeeld: controle op BOR kan beter, idee is dat er ook 
bedrijfsafval gestort wordt. In Castricum bestaat pasjessysteem, dus echt op gewicht per jaar 
wordt gecontroleerd. Misschien ook wat voor Heiloo? Kost wel weer wat natuurlijk. 

2) Afslag A9 
Programma Aanpak Stikstof (PAS): voldoet niet aan Europese afspraken; alle lopende 
aanvragen, waar bezwaar tegen is ingesteld staan op losse schroeven. Maar uitspraak is van 
begin deze week, komt nog meer informatie over. We wachten college reactie af: uitstel of 
afstel afslag A9?? Alle mogelijkheden worden natuurlijk wel onderzocht. Geeft mogelijk veel 
problemen. Denk aan b.v. Zuiderloo: bij afstel afslag A9, moeten alle mensen hun bijdrage 
terugkrijgen. Tijmen licht oorspronkelijke afspraak toe. Heiloo Lokaal is blij met afslag A9, 
echter niet tegen elke prijs. 

3) Ontwikkeling Zandzoom 
Omgevingswet komt eraan. Gaat een hele ommezwaai op het geboed van de openbare 
ruimte geven. Doel = allerlei losse wetjes (milieu, geluid etc) tot 1 wet samensmeden; 
afname van bureaucratie; 1 loket voor vergunningen.  
Zandzoom is een pilot voor de omgevingswet. Er zijn 4 informatie avonden in de afgelopen 



 
tijd geweest over de wijze waarop het proces nu verloopt. Het ontwikkelgebied is opgedeeld 
in 5 “Kamers”. Het deel dat niet ontwikkeld wordt is de 6e kamer. Hiervoor blijft het 
bestemmingsplan 2005 van kracht. 
Kamers bebouwing overleg worden geleid door partijen met grondpolitiek (zowel bedrijven 
als particulieren). Alle bedrijven, ontwikkelaars met grond en particuliere grondbezitters zijn 
met elkaar in overleg om te komen tot een bestemmingsplan.  
Jan van der Kaaij vraagt wat Heiloo Lokaal vindt van het bebouwen van deze gronden? Het 
vorige bestemmingsplan is in 2005 al vastgesteld. Daarin is vastgelegd dat er woningbouw 
gaat plaatsvinden, dus wat wij er van vinden is eigenlijk niet meer van belang.  
Heiloo Lokaal ondersteunde altijd het principe van 40% sociale bouw in nieuwbouwplannen. 
Helaas gaat dit college uit van de behoefte. Voor Zandzoom is wel in een Kadernota 
vastgelegd wat qua categorieën woningen gebouwd wordt. Hierin is 25% sociale 
woningbouw opgenomen. Verwachting is dat voor de zomer 85% van alle grondeigenaren 
een anterieure overeenkomst heeft gesloten. Tijmen is samen met Jan sceptisch over deze 
verwachting. 

4) Sociaal Team 
Er is uitbreiding formatie van het team vastgesteld in de Raad geweest. Idee was iedereen 
generalist, maar dit blijkt redelijk utopistisch te zijn. Ook zijn er meer en complexere 
aanvragen. Ook zijn de verschillen in regelgeving tussen WMO, Participatiewet en jeugdwet 
groot. Daarom geen generalisten, maar experts met een breed blikveld.  
Preventie en vroegsignalering is niet van de grond gekomen door personeelsgebrek. 
Ongeveer 8 formatieplaatsen nodig (Buch-breed). Coalitiepartijen vinden dat er onvoldoende 
inzicht bestaat in de noodzaak voor structurele uitbreiding. Zij hebben een motie voorgesteld 
om na 3 jaar te evalueren of deze uitbreiding noodzakelijk is. De motie is aangenomen. 
Heiloo Lokaal stond niet geheel achter deze motie, denkt dat personeel ook na 3 jaar echt 
wel nodig is. Personeel wordt wel in vaste dienst genomen, geld komt uit reserve (5 ton). De 
verwachting is dat er wel weer extra geld vanuit het Rijk komt. Oppositie heeft amendement 
ingediend voor andere financiering, maar heeft dit helaas niet gehaald.  
Is rapport geweest van Adviesraad Sociaal Domein: uitbreiding is gewenst. Staat Heiloo 
Lokaal achter, maar wil financiering niet als incidenteel, maar gewoon standaard 
gebudgetteerd elk jaar. Er komt wel elk half jaar een rapportage over de voortgang. 

4. Toekomst Heiloo Lokaal 
Dit onderwerp is niet publiekelijk en derhalve hier niet openbaar te maken. 

5. Sluiting 23.00 uur 

 


