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  Nieuwsbrief: 
      

  Jaar: 2022   no: 6 
 
 

          Datum: 23 November 
 

Beste leden  

 

Hierbij aangereikt door onze fractievoorzitter de begroting 2023. 

Begroting 2023 

Afgelopen maart heeft de kiezer in HollandsKroon een keuze kunnen maken hoe de raad er de 

komende vier jaar zou uit zien en dat heeft tot een nieuwe samenstelling geleid. 

Zoals we kunnen zien heeft dit nog al een verschuiving tot gevolg gehad, 

Wat heeft geresulteerd in een andere samenstelling van het college die nu haar eerste begroting 

presenteert. 

Met daarin de verwerking van het coalitie akkoord. 

Waarin de ambities voor de komende 4 jaar zijn meegenomen voor zover dat mogelijk is 

Allereerst wil ik iedereen die heeft meegewerkt hiervoor bedanken en gesteld mag worden dat het een 

duidelijk en goed leesbaar stuk is. 

 

We leven op dit moment in een roerige tijd denk aan de hoge inflatie en de oorlog in de Oekraïne 

stijgende energieprijzen als gevolg daar van en je begrijpt dat dit de nodige complicaties heeft voor 

onze inwoners bedrijven en de gemeente. 

 

Daarom is het goed om vast te stellen dat we er trots op mogen zijn dat het college komt met een 

sluitende begroting met een overschot van iets meer dan 3 miljoen euro. 

 

Daar bij stellen we vast dat de verhoging van WOZ belasting met minder dan de huidige inflatie wordt 

verhoogt en het weerstandsvermogen ruim boven de gestelde norm van HK ligt. 

 

Toch zijn er een aantal zaken die volgens ons de nodige aandacht vragen. 

 

Wonen 

De vraag naar woningen is groot, daarom is SHK verheugd met een aantal plannen genoemd in deze 

begroting. 

Belangrijk vinden we dat de inwoners ook meegenomen worden wanneer deze woningen worden 

gerealiseerd en lijkt het ons goed om dit regelmatig duidelijk te communiceren. 

 

Arbeidsmigranten  

Een vraagstuk wat al een aantal jaren speelt SHK wacht de plannen af maar is van mening dat er 

spoedig duidelijke kader worden vast gesteld daarbij denken we ook aan regionaal beleid. 

 

Milieu en klimaat 

De beleidsvoornemens in de begroting ondersteunen wij en wachten deze af. 

 

Burgerparticipatie  

Het op starten van het raadscafe lijkt SHK een goed initiatief is er een duidelijk plan hoe de met de 

inwoners dit wordt ingevuld? 

Bij groter projecten gaat SHK ervan uit ldat met inwoners van onze gemeente voldoende en ruim op 

participatie kan plaats vinden? 

Graag een reactie van het college 
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Het brede welzijnskader waar over reeds verschillende keren is gesproken wanneer kan de raad dit 

tegemoet zien? 

 

Energietransitie  

Hoewel wij inzien dat dit een belangrijk onderwerp word de komende jaren, zie ik nog geen concrete 

plannen hoe de inwoners met een kleine portemonnee die door de gemeente eventueel ondersteund 

zouden kunnen worden? Graag een reactie van het college. 

 

Openbare ruimte 

Ondanks eerdere inspanningen leeft bij onze inwoners het gevoel dat de beeldkwaliteit van het 

openbare groen nog steeds niet het gewenste niveau haalt wat wordt de inzet het komende jaar van 

het college. 

Veel inwoners klagen bij werkzaamheden aan wegen dat deze heel lang moeilijk begaanbaar en dat 

veel informatie aan omwonende ontbreekt. 

 

Grondbeleid 

SHK is een voorstander van een actief grondbeleid, daarom pleiten wij voor het uitwerken van een 

duidelijk visie kan dit spoedig geallieerd worden? 

 

Excellente dienstverlening 

Een prachtige formulering die regelmatig terug in stukken als het over beleid gaat, helaas moet SHK 

nadat deze term gebruikt word niet als zodanig ervaren word door veel inwoners bedrijven en andere 

belanghebbenden wat wordt het komende jaar de inzet van het college? 

 

Zorg 

Hollandskroon mag trots op de ontwikkeling op dit domein al realiseren wij ons dat er gelet op de 

steeds stijgende kosten dit de inspanning zal kosten alles goed te laten verlopen. Innovatie en een 

slimme aanpak lijkt ons nodig om dit voor de toekomst in stand te houden. 

 

Sport  

Verburg/ kleine sluis zijn projecten die er aan gaan komen we wachten de plannen van het college af. 

 

Campus 

Een mooi en uitdagend project gelet op de ontwikkelingen hopen we dat er spoedig gestart kan 

worden. 

 

SHK spreekt haar zorg uit dat bij stagnatie de bouw van scholen en verder ontwikkelingen alleen maar 

tot kosten stijgingen zullen lijden 

 

Steun aan verenigingen en inwoners en clubs bij financiële problemen. 

Het lijkt SHK goed dat het college hier een duidelijke visie ontwikkeld en we niet tot een hap snap 

overgaan. 

 

Brede Welvaart 

Gelet op het belang dat iedereen in onze gemeente meekan doen is het goed dat het college met de 

grootste spoed met een uitgewerkt voorstel naar de raad komt zodat we dit raadsbreed kunnen vast 

stellen voorzitter tot zover. 

 

  
23-11-2022  Met vriendelijke groet   

 

J.A. (Co) Wisse  

 

Bestuurssecretaris SHK 
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