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       Broek op Langedijk, 4 juli 2021 
 
 
 
Aan   : Raadsfracties in Heerhugowaard en Langedijk 

  
Betreft : Inbreng GroenLinks ten behoeve van de Kadernota Dijk en Waard      2022 – 2025 
 
 
Gevraagde beslissing en toelichting daarop. 
 
Gevraagde beslissing(en) 
1. De kadernota Dijk en Waard 2022 inclusief de voorgestelde programma-indeling vast te 
stellen 
 
Gegeven toelichting 
Vandaag vergaderen we over de eerste kadernota van de gemeente Dijk en Waard. Een 
bijzonder moment, de kadernota geeft een eerste schets van wat er financieel gebeurt als de 
gemeenten Langedijk en Heerhugowaard samengaan. 
 
Inbreng 
In de kadernota wordt het meerjarig financieel perspectief 2022-2025 geschetst. Het 
vertrekpunt zijn de vastgestelde secundaire begrotingen van de gemeenten Langedijk en 
Heerhugowaard.  
Vandaag wordt ons gevraagd deze kadernota Dijk en Waard 2022 vast te stellen. 
 
In deze Kadernota worden geen voorstellen gedaan voor nieuw beleid. GroenLinks Dijk en 
Waard kan zich hierin vinden; want de eerste prioriteit voor de nieuwe gemeente is de 
verschillen in beleid en heffingen te harmoniseren. Dit betekent overigens niet dat de 
kadernota wel wat pit mist. 
 
In het door de beiden raden op 11 maart 2020 vastgestelde herindelingsadvies -dat een gevolg 
was van het intentiebesluit om bestuurlijk te fuseren op 18 december 2018 en het 
principebesluit tot bestuurlijke fusie op 26 februari 2019- werden 3 hoofddoelstellingen 
voor de fusie afgesproken, namelijk: 

• Verhogen van de kwaliteit,  
• verlagen van de kwetsbaarheid en  
• versterken van de positie in de regio. 

 
Van deze proactieve en positieve benadering, zoals deze door de beide raden krachtig is 
ondersteund, hadden wij graag meer terug gezien in deze eerste kadernota van onze 
gemeente Dijk en Waard. 
 
Dat neemt niet weg dat wij toch deze kadernota zullen ondersteunen, maar niet zonder een 
aantal punten die wij extra willen benadrukken. 
 

Als eerst pleiten wij ervoor dat we in de nieuwe gemeente zorgen  
dat de voorzieningen voor onze burgers van het hoogste niveau zijn, dat we bij het maken van 
keuzes uitgaan van de beste variant en niet de goedkoopste en ook dat de sterkste schouders 
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de zwaarste lasten dragen.  
 
Ten tweede missen wij in deze eerste kadernota de inbedding en opnieuw activeren van het 
Kernenbeleid. Hier moet zeker meer aandacht voor komen. 
 
Daarnaast zien we in de kadernota wel terugkomen dat de gemeente toegankelijk en gastvrij 
wil zijn voor haar inwoners en ondernemers zodat iedereen mee kan doen. GroenLinks Dijk 
en Waard kan zich hier helemaal in vinden en daarom zijn wij ook mede-indiener van de 
motie vreemd aan de agenda van de VVD, die hier al vanaf de verkiezingen een begin aan zal 
maken. 
 
Daarnaast is voor ons het erg belangrijk dat we duidelijkheid krijgen over het tijdspad en de 
prioriteiten “harmonisatie beleid en heffingen”; en dat deze ook verwerkt zullen worden in de 
“zero based” begroting zodat het voor inwoners en ondernemers duidelijk is waar ze aan toen 
zijn. 
 
Dat dit voor ons van belang is koppelt direct aan de motie van de VVD over de financiële 
effecten van de bestuurlijke fusie, die wij zullen ondersteunen 
 
Wat betreft harmonisatie hebben we de motie op initiatief van D66/GroenLinks/PvdA Dijk en 
Waard om alvast een stap te maken voor de harmonisatie van een van de grootste 
doelstellingen als nieuwe gemeente: het worden van een CO2 neutrale gemeente.  
Wij zouden graag zien dat we als Dijk en Waard hier prioriteit aan geven en onszelf uitdagen 
om dit in 2030 gerealiseerd te hebben. 
 
Soledad van Eijk   


