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Inleiding
De Staatkundig Gereformeerde Partij, de oudste politieke partij in ons land, heeft in de afgelopen
jaren getoond een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan het openbaar bestuur, zowel in
vertegenwoordigende, als besturende organen. De publieke taak in de samenleving ziet zij als een
grote verantwoordelijkheid. In die bijdrage wil de SGP zich laten leiden door Gods Woord, omdat zij
ervan overtuigd is dat juist Gods geboden heilzaam zijn voor alle burgers van Nederland.
Politiek bedrijven is kiezen. Op landelijk niveau kiest de rijksoverheid. Vaak hebben gemeenten
daarop geen invloed en moeten ze alleen maar uitvoeren wat Den Haag opdraagt. Maar als er
plaatselijk iets te kiezen valt, heeft de SGP een duidelijke mening.
De SGP Katwijk gaat de verkiezingen in met het motto:

Hoopvol samen leven!
werken, zorgen, bouwen, bidden
We leven in een bijzondere tijd waarin veel aan verandering onderhevig is. In deze tijd van
verandering ziet de toekomst er vaak weinig hoopgevend uit. Velen verliezen ook de moed, en de
hoop op betere tijden. Het is ook niet vreemd dat velen de hoop op betere tijden verliezen. Er zijn
immers in korte tijd veel problemen op ons afgekomen die het leven ingewikkeld maken: Zo wordt
het bijvoorbeeld steeds moelijker om aan een woning te komen. Of er is geen werk of onvoldoende
inkomen. Er is zorg over het opgroeien van kinderen in de veranderende maatschappij waarin veel
zekerheden uit het verleden niet meer lijken te bestaan. Ouderen kunnen niet goed meekomen door
de digitalisering die om zich heen grijpt.
Ook heeft de corona-pandemie een grote impact op de maatschappij. Er is veel leed en angst door
ziekte en sterven. De maatregelen die genomen worden om de pandemie te bestrijden lijken een
tweedeling in de samenleving te veroorzaken.
Christenen hebben met dezelfde omstandigheden te maken. Toch worden christen geroepen om
mensen van hoop te zijn. Niet uit eigen kracht maar omdat christenen mogen geloven dat er Iemand
gekomen is, de Heere Jezus, die onze Hoop is en hoop geeft. Hoop omdat hij het recht wil maken
tussen God en ons, onze zonden wil vergeven, maar ook Hoop dat Hij deze wereld in Zijn hand heeft
en een hoopvolle toekomst aanstaande is. Psalm 27 verwoordt dat op een indrukwekkende manier:
Zo ik niet had geloofd dat in dit leven
mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op den HEER’, godvruchte schaar, houd moed;
Hij is getrouw, de bron van alle goed;
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer;
Wacht dan, ja, wacht; verlaat u op den HEER’.
Vanuit deze Hoop mogen wij als SGP politiek bedrijven en willen we ons inzetten voor een hoopvol
samen leven. Niet dat wij het wel even gaan doen en hier volmaaktheid nastreven, maar biddend om
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wijsheid en bedachtzaamheid om de belangen van alle inwoners van Katwijk te dienen en uitziend
naar de hoopvolle toekomst.
We realiseren ons dat we in een gebroken wereld leven waarin hoopvol samenleven niet door mensen
maakbaar is. Maar totdat Hij komt mogen wij biddend onze weg gaan om hoop uit te stralen in de
antwoorden die wij proberen te geven gebaseerd op Gods Woord. Daar willen we voor Katwijk,
Rijnsburg en Valkenburg aan gaan werken, voor gaan zorgen en aan gaan bouwen. Daarom bidden wij
voor een Hoopvol samen leven!
De SGP Katwijk gaat daarom de verkiezingen in met het motto:

Hoopvol samen leven!
werken, zorgen, bouwen, bidden
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Hoopvol samen leven
Speerpunt: Werken aan een hoopvol samen leven





Onze lokale economie is belangrijk voor de werkgelegenheid. Daarom:
- investeren we in toekomstbestendige winkelcentra in onze dorpen,
- gaan we leegstand in onze winkelcentra tegen
- bevorderen we lokale inkoop door de gemeente
- zorgen voor een goed vestigingsklimaat
- blijven we investeren in sterke en nieuwe economische sectoren.
De zondag blijf onze gezamenlijke rustdag om vanuit die rust weer fit aan het werk te gaan.
Daarom blijven de winkels op zondag gesloten.
Zelfstandige ondernemers en zorgmedewerkers kunnen tijdens hun werk makkelijker parkeren
in de wijk.

Speerpunt: Zorgen voor een hoopvol samen leven









•

Opkomen voor de kwetsbare inwoners, oog voor de eenzamen in onze samenleving.
Het ondersteunen van goede lokale zorg waarbij keuzevrijheid ons uitgangspunt blijft.
Zorg inkopen via een persoons gebonden budget (PGB) blijft mogelijk.
SGP investeert in gezin als belangrijk pijler in onze samenleving
SGP staat voor een veilige en stabiele gezinssituatie
Vrijstelling van sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders met kinderen onder de 12 jaar
Investeren in huwelijksbemiddeling om echtscheidingen tegen te gaan met oog op
welbevinden van het kind.
Geluidsoverlast bij evenementen verminderen om te zorgen voor een leefbare omgeving.
Goede randvoorwaarden scheppen voor Christelijk onderwijs op Valkenhorst.
Ook organisaties met een levensbeschouwelijke identiteit komen in aanmerking voor
gemeentelijke ondersteuning.

Speerpunt: Bouwen aan een hoopvol samen leven










Inzet op snel bouwen betaalbare woningen voor de groei en behoefte van onze lokale
bevolking
We zetten in op het behouden van woningen voor de woningmarkt zoveel mogelijk voor
particuliere kopers en geen koop van woningen door vastgoedinvesteerders.
De groei van onze dorpen kan alleen plaats vinden met voldoende oog voor leefbaarheid en
bereikbaarheid
Investeren in grote speeltuin(en) in Rijnsburg.
Meer groen van hoge kwaliteit in onze dorpen
Realiseren en mogelijk maken van woon/zorg initiatieven voor ouderen
Realistisch verduurzamen van woningen en bedrijven met nadruk op energiebesparing en
isolatie
Voldoende financiering voor renovatie en nieuwbouw van schoolgebouwen
We houden de lokale lasten in vergelijking met andere gemeenten laag.

Speerpunt: Bidden voor een hoopvol samenleven



Behouden van ambtsgebed
Contacten houden met geloofsgemeenschappen
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Afgelopen vier jaar SGP in het college!
Zondag als rustdag
De zondag als rustdag is een dag gebleven waarop de winkels gesloten zijn. De meerderheid voor dit
uitgangspunt staat onder grote druk!
Groene gemeente
Meer oog voor biodiversiteit middels ander maaibeleid en aandacht voor inheemse soorten. Ook de
hanging baskets zijn terug van weggeweest en verrijken onze dorpen.
Economie
De contacten met het bedrijfsleven zijn verbeterd door vaste aanspreekpunten in de gemeente en er
wordt samen met het bedrijfsleven projecten uitgevoerd. De uitgifte van bedrijfskavels op Klei Oost
loopt voorspoedig.
Duurzaamheid/energietransitie
Zowel in de regio als lokaal is er een route uitgestippeld om klimaatverandering tegen te gaan. De
warmtevisie als routekaart is opgeleverd. Daaruit blijkt met welke wijken we het eerst in gesprek
gaan over het anders verwarmen van woningen We wachten op uitvoering tot ontvangst van
rijksgelden. Ook is er een lokale strategie om energie te besparen en energie duurzaam op te
wekken. Daarin worden bedrijven en particulieren gestimuleerd om energie te besparen en te
investeren in zonnepanelen en andere duurzame maatregelen.
In 2023 gaan we op een andere manier ons huishoudelijk afval inzamelen waardoor er nog meer
hiervan kan worden hergebruikt en we kosten van afval inzameling in de hand houden.
Met het burgerinitiatief Coastbusters is de Bubble Barriër (tegengaan van plastic in zee) in de Oude
Rijn mogelijk gemaakt.
Erfgoed en cultuur
Het erfgoedplatform is gerealiseerd en veel mensen maken hiervan gebruik. De werkgroep Romeinen
is als onderdeel hiervan erg actief. Met de provincie samen is besloten om vestiging van het
provinciaal archeologisch depot mogelijk te maken in Katwijk waardoor er veel zichtbaar wordt van
het rijke Romeinse verleden. Daarnaast wordt er een verbinding gelegd met partijen zoals het
natuurcentrum, juttersmuseum en het initiatief rondom de Bubble Barriër.
Daarnaast is er een mooie samenwerking ontstaan tussen de muziekschool, de volksuniversiteit en de
bibliotheek onder de naam cultuurbedrijf.
De afgelopen periode is het Merovechpark gerealiseerd. Een mooie verblijfsplek in de Horn in
Rijnsburg waar veel te leren is over de geschiedenis. Aan de boulevard is het beeld de haringhappers
van Gerard Brouwer als onderdeel van de beeldenroute geplaatst. Ook is de nog enige orginele
garnalenbom gerestaureerd en ook de plek waar deze bomschuit ’s winters staat, de Redschuur is
volledig gerenoveerd. Ook is mede door een bijdrage van de gemeente het bezoekerscentrum
historisch Vliegveld Valkenburg gestart met grote inzet van vrijwilligers.
Zorg
Geen mensen tussen wal schip is het uitgangspunt in onze zorg gebleven. Tegelijkertijd is er gestuurd
op de uitgaven en is er succesvol een beroep gedaan op middelen vanuit het rijk. De keuzevrijheid in
de zorg onder andere door middel van Persoonsgebonden Budgetten is gebleven.
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Financiën
De afgelopen jaren zijn de gemeentelijke financiën op orde gebracht. Daarvoor waren verschillende
bezuinigingsrondes nodig. Ook moest helaas de onroerendzaakbelasting verhoogd worden.
Desondanks hebben we lage lasten in vergelijking met andere gemeenten. Bij de laatste begroting
van november 2021 hebben we gelden kunnen reserveren voor toekomstige plannen zoals versnelling
in woningbouw en scholenbouw.
Valkenhorst
Er is afgelopen jaar hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de nieuwe wijk Valkenhorst. Er zijn
afspraken gemaakt met de grondeigenaren en er is een bestemmingsplan ter inzage gelegd voor 5600
woningen waardoor er nu zicht is op de bouw van woningen in 2023. Daarnaast is er binnen het plan
volop aandacht voor (gezins)recreatie (Mient Kooltuin en Valkenburgse meer).
Wonen
De nieuw woonagenda die opgesteld is, kent een grote ambitie. Naast de ontwikkeling van
Valkenhorst zijn er nog 3000 woningen voorzien binnenstedelijk. Daarnaast wordt er alles in het werk
gesteld om via een huisvestingsverordening woningen te behouden voor de woningmarkt en het
speculeren tegen te gaan zodat de huizen beschikbaar blijven voor onze eigen inwoners. Daarnaast is
er ook een besluit genomen tot realisatie van een woonvoorziening voor ouderen in samenwerking
met de Stichting Morgenster. Ook wordt er gewerkt aan een kleine woonvoorziening voor ouderen in
Rijnsburg, de zogenoemde Knarrenhof. Aan diverse woningbouwlocaties is samen met bouwers
gewerkt om tot uitvoering te komen. Voorbeelden zijn De Horn, Oeverpolder, Park Rijnsoever. Er is
extra geld gereserveerd om woningbouw te versnellen.
Maatschappelijke agenda
Met de uitvoering van de nieuw opgestelde Maatschappelijke agenda komen de subsidies van de
gemeente Katwijk op de goede plek terecht en wordt samenwerking tussen de partijen en
toegankelijkheid van de activiteiten bevordert. Op deze manier proberen we met het budget dat we
hebben voor ondersteuning van onze vele vrijwilligers, organisaties en verenigingen de grootste
maatschappelijk effect te bereiken en alle doelgroepen te bereiken.
Armoede/eenzaamheid
De uitvoeringsagenda Armoede is opgesteld en wordt uitgevoerd. Een van de speerpunten is dat
samenwerking tussen de verschillende organisaties wordt bevorderd zodat er niemand tussen wal en
schip valt. Concrete voorbeelden zijn: voedselbank, grip op de knip, energiearmoede, budget
informatiepunt.
Openbare ruimte
Door vragen van de SGP zijn de aanstootgevende posters van second love verwijderd van de
bushokjes in gemeente Katwijk.
De Julianabrug is vernieuwd met oog voor zowel voetgangers als fietsers.
Er zijn verschillende wijken aangepakt volgens de gebiedsgerichte aanpak.
Geïnvesteerd in speeltuinen en hondenuitlaatveldjes.
Verkeer
De Brouwerstraat is vrachtwagenvrij geworden. Dat bevordert de veiligheid.
De N206 wordt verbreed wat de bereikbaarheid van onze dorpen verbetert.
Het fietspad Westerbaan/vlaggeduin is gerealiseerd en is en belangrijke fietsverbinding naar de kust.
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Onderwijs
Er is een plan gemaakt om scholen te restaureren of nieuw te bouwen. Ook is hiervoor geld
gereserveerd. Daarnaast wordt er gewerkt aan een plan voor Voortgezet Onderwijs scholen.
Samen met de onderwijspartners is een onderwijsagenda opgesteld en deze wordt nu uitgevoerd.
Windvang Krulder wordt een combinatie in een IKC+
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Toelichting speerpunten SGP 2022-2026!
Werken aan een hoopvol samenleven
De zondag blijf onze gezamenlijke rustdag om vanuit die rust weer fit aan het werk te gaan. Daarom
blijven de winkels op zondag gesloten.
De zondag is de gezamenlijke rustdag. Voor de SGP een dag apart waarop we naar de kerk gaan om
God te dienen en samen te zijn met gezin en familie. Deze dag is voor iedereen van belang! Veel
mensen ervaren de druk van de 24 uurs economie en de druk om op ieder moment beschikbaar te
moeten zijn. Veel mensen komen niet meer tot rust en daarom is de zondag als rustdag het waard
om te behouden. Veel (kleine) ondernemers hebben behoefte aan een dag rust.
Bij herhaling is de afgelopen collegeperiode vanuit de oppositie geprobeerd koopzondagen te
realiseren.
Onze lokale economie is belangrijk voor de werkgelegenheid. Daarom
- investeren we in toekomstbestendige winkelcentra in onze dorpen,
- gaan we leegstand in onze winkelcentra tegen
- bevorderen we lokale inkoop door de gemeente
- zorgen voor een goed vestigingsklimaat
- blijven we investeren in sterke en nieuwe economische sectoren.
De winkelcentra zijn naast een plek van boodschappen doen, ook belangrijke ontmoetingsplekken.
Het is belangrijk om te blijven investeren in de winkelcentra die toekomstig bestendig zijn zoals
winkelgebied Zeezijde, Hoornesplein, Bosplein, Hoftuinplein en de Remise. Aangezien de online
verkoop toeneemt ontstaat er leegstand. Door samenwerking met vastgoedeigenaren, huurders en de
gemeente kan dit worden tegengegaan. De gemeente kan onze lokale economie versterken door in
haar inkoopbeleid te sturen op lokale inkoop. Om ervoor te zorgen dat er genoeg werkplekken blijven
voor onze inwoners moeten we blijven werken aan goede benutting van onze bestaande
bedrijventerreinen maar ook op zoek naar nieuwe bedrijventerreinen. Naast werken zijn
bereikbaarheid en voldoende woningen belangrijk voor een goed vestigingsklimaat.
Voor Katwijk belangrijke economische sectoren zoals sierteelt, bouw, visserij, MKB, toerisme moeten
blijvend worden ondersteund.
Een goede aansluiting van het onderwijs met het lokale bedrijfsleven is van groot belang. De
gemeente neemt hierin de regierol en faciliteert de samenwerking.
Zelfstandige ondernemers en zorgmedewerkers kunnen tijdens hun werk makkelijker parkeren in de
wijk.
In de wijken waar het gereguleerd parkeren van toepassing is kunnen ondernemers zoals schilders,
timmerbedrijven etc. en zorgmedewerkers lastig parkeren omdat ze steeds opnieuw vooraf een
vergunning moeten aanvragen. Voor hen moet een passende oplossing bedacht worden in het huidige
parkeerbeleid.
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Zorgen voor een hoopvol samen leven
Opkomen voor de kwetsbare inwoners, oog voor de eenzamen in onze samenleving.
Keuzevrijheid in de zorg, niemand tussen wal en schip vallen en zorg voor de kwetsbare in de
Samenleving zijn blijvend belangrijke uitgangspunten voor de SGP.
Daarnaast vindt de SGP het belangrijk om de kosten die gemoeid zijn met zorgvoorzieningen niet
onnodig hoog te laten oplopen. De rijksoverheid dient blijvend te worden gewezen op haar plicht om
de gemeente te voorzien van voldoende middelen.
Er komt veel op onze jongeren af in deze snel veranderende samenleving. Problemen moeten snel
worden onderkend en passende hulp moet dan op korte termijn beschikbaar zijn.
Het ondersteunen van goede lokale zorg waarbij keuzevrijheid ons uitgangspunt blijft.
De SGP vindt het belangrijk dat je de zorg die je nodig hebt, zelf kunt kiezen. Zorg die bij je past en
die snel beschikbaar is.
Zorg inkopen via een persoons gebonden budget (PGB) blijft mogelijk.
Met een persoonsgebonden budget kan je zelf kiezen welke zorg je wil. Die keuzevrijheid zorgt
ervoor dat je zorg kan kiezen, die bij je past, ook bij je opvattingen.
Gezin biedt structuur, vertrouwen en stabiliteit en is belangrijk uitgangspunt in de besluiten die we
nemen/Een goed gezin is het halve werk.(Wijzigen)
Het is belangrijk dat kinderen en jongeren in een veilige omgeving opgroeien. Een aantal factoren
zijn hierbij van belang:
 voldoende mogelijkheden voor ontspanning en vrije tijdsbesteding
 goed onderwijs zodat er goede ontwikkeling mogelijk is.
 Vroegsignalering in kinderopvang, onderwijs en sportclubs
 Investeren in opvoedingsondersteuning
 Relatietherapie laagdrempelig beschikbaar maken
Vrijstelling van sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders met kinderen onder de 12 jaar
Opvoeding is belangrijk in de eerste levensjaren van het kind. Daarom is het nodig dat alleenstaande
ouders ontlast worden van het zoeken naar werk.
Oog voor eenzamen in de samenleving.
Er moeten voldoende ontmoetingsplekken zijn in de wijk (verenigingen, inloophuizen, wijkcentra
etc). Stimuleren van sociale cohesie in de wijk waarbij eenzaamheid snel wordt gesignaleerd en
waarbij indien nodig contact wordt gelegd met de diverse vrijwilligersnetwerken in de gemeente.
Investeren in huwelijksbemiddeling om echtscheidingen tegen te gaan.
Investeren in relaties door middel van betaalbare en laagdrempelige relatietherapie kan
echtscheidingen voorkomen en zorgt ervoor dat kinderen zich in een stabiele en veilige omgeving
kunnen ontwikkelen.
Geluidsoverlast bij evenementen verminderen om te zorgen voor een leefbare omgeving.
De laatste jaren is de geluidsoverlast bij evenementen toegenomen. Dit betekent veel voor de
leefbaarheid in de kernen. Kinderen kunnen niet slapen, sommige mensen gaan speciaal bij
meerdaagse evenementen op vakantie en er zijn meldingen van overlast. Wij vinden evenementen
passend bij onze dorpen belangrijk maar deze moeten vooral op plekken georganiseerd worden die
overlast beperken of er moeten goede afspraken gemaakt worden over de geluidssterkte of de
eindtijd van een evenement.
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Ook organisaties met een levensbeschouwelijke identiteit komen in aanmerking voor gemeentelijke
ondersteuning.
De SGP vindt het belangrijk dat alle organisaties die meewerken aan de doelstellingen van de
gemeente (financiële) ondersteuning krijgen. Ook organisaties met een levensbeschouwelijke
identiteit.

12

Bouwen aan een hoopvol samen leven
Inzet op snel bouwen betaalbare woningen voor de groei en behoefte van onze lokale bevolking
Veel mensen zijn op zoek naar een woning. Vooral betaalbare woningen. Daarom is het belangrijk om
versneld tot bouw van woningen te komen. Zowel koop als huurwoningen. Extra ambtelijke inzet kan
hierbij helpen. Maar ook goede contacten met de ontwikkelaars en bouwers. Uiteraard heeft de
bouw op Valkenhorst prioriteit maar ook op andere locaties binnenstedelijk liggen er grote kansen
zoals ontwikkeling van het Havenscharnier (Prins Hendrik/Oude Rabobankgebouw), voormalig ID
college, Hof van Rijnsburg, Katwijkerweg/Valkenburgse weg.
We zetten in op het behouden van woningen voor de woningmarkt zoveel mogelijk voor particuliere
kopers en geen koop van woningen door vastgoedinvesteerders.
Er komt een huisvestingsverordening die ons helpen gaat bij het bereiken van dit doel. Hierbij kan
worden gedacht aan zelfbewoningsplicht, tegengaan van opkopen woningen door
projectontwikkelaars en huisjesmelkers en tegengaan opkopen woningen voor toeristische verhuur.
Toezicht en handhaving hierop is van groot belang.
De groei van onze dorpen kan alleen plaats vinden met voldoende oog voor leefbaarheid en
bereikbaarheid
Voor de eigenheid, identiteit, van de kernen in de gemeente Katwijk is steeds aandacht nodig.
Daarom is investeren in de voorzieningen (winkelcentra, bibliotheek, wijkgebouwen) in de
verschillende dorpskernen van belang en zijn gesprekken met inwoners over hun buurt en wijk
blijvend nodig.
Omdat we naast de nieuwbouw in Valkenhorst ook woningen gaan bouwen in onze bestaande
dorpskernen is het nodig dat we oog houden voor leefbaarheid. Dat vraagt dus om duidelijke keuzes
om leefbaarheid en eigenheid te behouden. Dus ruimte voor een groene leefomgeving, spelen en
bewegen maar ook bereikbaarheid (auto, fiets of OV). Maar ook keuzes maken als het gaat om
plekken waar we wel of niet de hoogte in kunnen met bouwen (verdichtingsvisie).
Investeren in grote speeltuin in Rijnsburg.
Katwijk aan Zee heeft meerdere wat grotere speeltuinen. In Rijnsburg is er een wijkoverstijgende
speeltuin, Westerhaghe. Daarom stelt de SGP voor om samen met de inwoners een plek te zoeken
voor zo’n speeltuin in Rijnsburg.
Meer groen van hoge kwaliteit in onze dorpen
Een groene leefomgeving is voor veel mensen van steeds groter belang. Daarom is de SGP voor extra
investeringen in het groen. Bij de gebiedsgerichte aanpak wordt actief geparticipeerd met inwoners
en wat betreft het groen plaatsen we geen dunne stammetjes maar grotere bomen terug.
We zien dat er een aantal plekken in onze gemeente extra vergroening kunnen gebruiken. Ook in het
kader van klimaatadaptatie om zo wateroverlast en hitte te voorkomen.
Realiseren en mogelijk maken van woon/zorg initiatieven voor ouderen
Het ouderinitiatief Morgenster wordt voortvarend opgepakt. De SGP is voor het faciliteren van
initiatieven die een woon/zorg combinatie of ouderenhuisvesting willen realiseren. De Knarrenhof is
daar voorbeeld van. Naast uitbreiding van het aantal woningen voor senioren betekent dit ook dat er
huizen beschikbaar komen voor mensen die nu woningzoekend zijn.
Realistisch verduurzamen van gebouwde omgeving met nadruk op energiebesparing en isolatie
In 2050 is Katwijk Energieneutraal. Dat betekent dat we onze woningen, kantoorpanden en bedrijven
op een andere manier moeten gaan verwarmen. Dit is een grote verandering die veel onzekerheden
met zich meebrengt. Het is daarom belangrijk om daar de tijd voor te nemen en de dingen te doen
die we nu al kunnen doen. Energiebesparing en isolatie zijn twee voorbeelden hiervan. Daarnaast
bereiden we ons voor op het gebruik maken van andere duurzame energie en warmte bronnen. Zoals
13

zonnepanelen en een bron zoals aardwarmte. Ook de hybride manier van CO2 besparing is een route
die voor sommige woningen een mooie tussenstap is.
Ontwikkelingen op dit gebied zijn grotendeels afhankelijk van rijksbijdrage en duidelijkheid in
wetgeving (warmtewet).
Voldoende financiering voor renovatie en nieuwbouw van schoolgebouwen
Er ligt een ambitieus integraal huisvestingsplan voor het basisonderwijs. Daarvoor is geld
gereserveerd in de begroting. De eerste 5 scholen kunnen we de komende 5 jaar realiseren. Het is
belangrijk dat ook de volgende tranches uitgevoerd en gefinancierd worden. Daarnaast is de opgave
voor vernieuwing van het Voorgezet Onderwijs belangrijk om in beeld te hebben met een plan voor
de uitvoering.
We houden de lokale lasten in vergelijking met andere gemeenten laag.
Om aan alle ambities en investeringen te kunnen voldoen is een lichte stijging niet altijd te
voorkomen. De SGP zet zich in om de woonlasten voor de inwoners in vergelijking met andere
gemeenten laag te houden (ranglijst eerste 100 gemeenten).
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Bidden voor een hoopvol samen leven
Ambtsgebed blijvend nodig in onze gemeente
De besluiten van de gemeenteraad worden genomen tussen de twee ambtsgebeden. Belangrijk om
aan het begin en aan het eind van de vergadering te bidden voor de genomen besluiten en voor ons
bestuurlijk werk dat ten goede komt aan onze inwoners. Zodat wij een stil en gerust leven mogen
leiden.
Contacten onderhouden met geloofsgemeenschappen
Het is goed om jaarlijks contact te hebben tussen gemeente en kerken middels het zogenoemde
pastores overleg. Ook in andere samenwerkingen, zoals bij de Maatschappelijke Agenda, is de kerk
een belangrijke gesprekspartner. En niet onbelangrijk. We weten dat er in heel veel kerken gebeden
wordt voor het college en de gemeenteraad.
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1. Kernwaarden en drijfveren
De SGP is een christelijke partij. Wij baseren onze politieke visie op de Bijbel en de gereformeerde
belijdenisgeschriften. De SGP staat hiervoor, want het christelijke geloof is waardevol en biedt een
moreel fundament voor het leven van mensen en voor de politiek. De SGP ziet de overheid als dienares
van God, die zich inzet voor het belang van burgers.
Liefde tot God en elkaar
Liefde is het centrale thema van het christelijk geloof. God vraagt ons Hem lief te hebben boven alles
en onze naaste als onszelf. Een leven volgens christelijke normen en waarden wil God zegenen. Dat
heeft het verleden vaak bewezen. Zo te leven is goed voor de gehele samenleving. Tegelijkertijd komt
in zo’n samenleving ieder mens tot zijn recht. Daarom staat de SGP voor politiek volgens de Bijbelse
norm.
Het christelijk geloof biedt heldere richtlijnen voor het maatschappelijke leven. In de Bijbel kunnen
we lezen hoe God wil dat wij ons gedragen ten opzichte van Hem en ten opzichte van onze
medemensen. De SGP vindt een respectvolle omgang met elkaar daarom erg belangrijk.
Concreet:








Opkomen voor de kwetsbare burger en dus het ondersteunen van goede lokale zorg.
Oog voor eenzamen in de samenleving.
Tegengaan van huiselijk geweld.
Investeren in huwelijksbemiddeling om echtscheidingen tegen te gaan.
Handhaving van campagne tegen vloeken en ander ongepast taalgebruik.
Geen bordelen en seksinrichtingen binnen onze gemeentegrenzen.
Geen aanstootgevende reclame.

Liefde voor de dienst aan God
De SGP staat voor een overheid die het welzijn van burgers vanuit christelijke waarden en normen wil
dienen. Godsdienstvrijheid en gewetensvrijheid zijn belangrijke waarden. Toch betekenen ze niet dat
alle godsdiensten zich op dezelfde manier in de openbare ruimte kunnen uiten. De Nederlandse
geschiedenis en cultuur zijn immers gestempeld door het christendom.
Concreet:
•
•
•
•
•

•

Handhaving van het ambtsgebed.
Kerkgenootschappen betrekken bij maatschappelijke vraagstukken.
Ruimte voor uitbreiding of nieuwbouw van kerken (bijvoorbeeld kerk op vliegveld Valkenburg).
Terughoudendheid bij bouwplannen van moskeeën.
Nieuwkomers moeten zich met een positieve houding inspannen om deel te nemen en bij te
dragen aan onze democratische rechtsorde, zoals die geworteld is in onze joods-christelijke
cultuur.
Ruimte voor gewetensbezwaarde ambtenaren

Liefde voor de dag van God
God heeft in Zijn wijsheid een rustdag aan de mens gegeven. Die rustdag is bedoeld om God en elkaar
te dienen. De zondag is in de christelijke traditie een rustdag. Daarom is de SGP principieel tegen
(sport)evenementen en winkelopenstelling op zondag. De overheid moet zorgen voor de
randvoorwaarde van de zondagsrust, zodat de burger de zondag als een dag van afzondering kan
gebruiken. Ook vanuit maatschappelijk oogpunt is het belangrijk om wekelijks een rustdag te hebben.
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Daardoor nemen ons welzijn en onze gezondheid toe. Het lokale economische leven en een sociale
arbeidsmarkt kan niet zonder rust op zijn tijd, of beter gezegd op Zijn tijd. Omdat vooral de grotere
winkelketens op zondag opengaan, neemt ook nog eens de keuzevrijheid van werknemers en
ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf af.
Concreet:





De zondag wordt weer een collectief rustmoment in onze economie.
Geen dwang voor winkeliers om op zondag open te zijn.
De winkels zijn dicht op zondag.
Het uitgangspunt is dat er geen (sport)evenementen zijn op zondag.

De overheid in dienst van God
De SGP gelooft dat de overheid Gods goede geboden inhoud moet geven in het maatschappelijke leven.
De SGP wil daarom geen overheidsgeld besteden aan zaken die haaks staan op de Bijbelse boodschap.
Concreet:
•
•
•

Doelstellingen en activiteiten van subsidieontvangers mogen niet in strijd zijn met de Bijbel;
Ook organisaties met een levensbeschouwelijke identiteit komen in aanmerking voor
gemeentelijke subsidies;
Geen subsidie voor zondagssport.

Begraven
De SGP is principieel voor begraven. Het gemeentebestuur zorgt voor voldoende en gepaste
gelegenheid om te begraven.
Concreet:
•
•
•
•
•

Tarieven voor de begraafrechten houdt de gemeente betaalbaar, zodat iedereen grafrechten
kan kopen.
Algemene begraafplaatsen moeten goed onderhouden worden. De dienstverlening vanuit de
gemeente rondom begrafenissen moet op niveau blijven.
Uit overwegingen van respect en ten behoeve van de rouwverwerking het ruimen van graven
zo lang mogelijk uit te stellen met grafrusttermijn van minimaal 15 jaar.
Geen medewerking van gemeente aan de stichting en exploitatie van crematoria.
voldoende (ook kerkelijke) begraafplaatsen in de dorpskernen, met name in Katwijk aan Zee
en Valkenburg.

Onderdak voor mensen in nood
De instroom van vluchtelingen stelt de gemeente voor uitdagingen. De Bijbel geeft ons opdracht om
gastvrij te zijn voor vluchtelingen en mensen in nood. De opvang van statushouders moet tegelijk in
balans zijn met de belangen van de eigen bevolking. Er wordt gezorgd voor plek voor statushouders en
er wordt een beroep gedaan op de samenleving. Plaatselijke kerken kunnen hun steentje bijdragen in
het omzien naar deze nieuwe inwoners. Vrijwilligers kunnen helpen met werk, school en
vrijetijdsbesteding.
Concreet:
•
•
•

Opvang voor mensen met woningnood, daklozen en verslaafden.
Verbeteren re-integratiebeleid voor psychiatrische patiënten en ex-gedetineerden.
Behoud van vluchtelingenopvang (AZC).
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•
•
•

Betrek het maatschappelijk middenveld bij de opvang van vluchtelingen.
Zorg voor een zinvolle dagbesteding voor vluchtelingen.
Waarborg de veiligheid van vluchtelingen en burgers.

Rentmeesterschap
God heeft de aarde aan de mens toevertrouwd om die te bouwen en te bewaren. Goed
rentmeesterschap is daarom belangrijk. Natuurlijke hulpbronnen putten we niet uit. Tegelijk mogen
we genieten van de vruchten van de aarde. We willen als goede beheerders zorgen voor de
schepping.
Concreet:
•
•
•

De gemeente moet investeren in integraal klimaat en milieubeleid
Positieve insteek bij innovatieve technologie op gebied van duurzaamheid
Kritische blijven volgen van de uitvoering van integraal klimaat- en milieubeleid.

Ruimte voor verschil
God heeft alle mensen uniek geschapen. Ieder leven is daarom intrinsiek waardevol. Daar staat de
SGP altijd voor. De SGP blijft pleiten voor ruimte om de eigen visie uit te dragen
en vraagt daarom ruimte voor verschil.
Concreet:
De gemeente dwingt niemand om tegen het eigen geweten in te handelen.
Een discussie is een mogelijkheid om kennis te nemen van elkaars standpunten en van elkaar te
leren. Discriminatie is een zware aanklacht. Het is een aantijging die niet zomaar mag worden
gebruikt wanneer mensen alleen verschillende opvattingen hebben.
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2. Bestuur en ondersteuning
Het overheidsbestuur richt zich op de samenleving en staat ten dienste van de inwoner. Het is
belangrijk dat de gemeentelijke overheid zich beperkt tot haar kerntaken en die goed en efficiënt
uitvoert. De SGP wil terughoudend zijn in het aangaan van nieuwe verplichtingen en wenst bestaande
verplichtingen te evalueren.
De gemeentelijke kerntaken liggen op het terrein van openbare orde en veiligheid, ruimtelijke
ordening en wonen, verkeer en vervoer, beheer openbare ruime, milieu en afval, onderwijs en sport.
Interactie met de burger
Veel burgers ervaren een kloof tussen het bestuur en de burger. Dat is ernstig omdat daarmee de
representativiteit van ons democratische stelsel wordt ondergraven. De SGP vindt het erg belangrijk
dat deze kloof wordt overbrugd. Bestuurders moeten daarom zorgvuldig luisteren en actief betrokken
zijn op het geheel van de samenleving.
Concreet:




Het gemeentebestuur zoekt actief contact met de samenleving en luistert naar gevoelens en
argumenten.
Het gemeentebestuur is allereerst verantwoordelijk voor het ’algemeen belang’ dat in strijd
kan zijn met individuele belangen.
Het gemeentebestuur motiveert tegenover de samenleving welke keuze het maakt.

Besturen mét de samenleving
Het gemeentebestuur hoeft zijn publieke taak niet alleen uit te oefenen. Wat de burger zelf kan
aanpakken, zal de overheid niet overnemen. Veiligheid, leefbaarheid en zorgaanbod vormen
kerntaken van de gemeente.
Concreet:







Het gemeentebestuur oefent zijn kerntaken uit met de samenleving;
Het gemeentebestuur stimuleert en ondersteunt maatschappelijke en particuliere initiatieven
bij de uitoefening van deze kerntaken;
Het gemeentebestuur biedt ruimte voor het ’zelforganiserend vermogen‘ van de samenleving
bij deze kerntaken.
Inwoners kunnen de gemeente uitdagen met alternatieve plannen (Right to Challenge)
Wijkgericht werken met volop ruimte voor inbreng uit de samenleving
De gemeente behoudt de democratische legitimiteit, ook in brede samenwerkingsverbanden.
Denk bijvoorbeeld aan de veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten; de gemeente blijft hierin
een beslissende rol spelen.

Verbinden
Onze samenleving is gevarieerd. Er kunnen ontwikkelingen zijn die de veerkracht van de samenleving
flink op de proef stellen. Het gemeentebestuur zet zich daarom in op vreedzaam samenleven.
Concreet:





Het
Het
Het
Het

gemeentebestuur
gemeentebestuur
gemeentebestuur
gemeentebestuur

is er voor de hele samenleving.
maakt zich hard voor de meest kwetsbaren.
streeft ernaar dat iedereen veilig is.
investeert in behoud van de cohesie van de samenleving.
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Het gemeentebestuur zoekt naar verbindingen en overbrugt verschillen door initiatieven uit
de samenleving bij elkaar te brengen.
Het gemeentebestuur organiseert in elke woonkern minimaal één keer per jaar een
contactbijeenkomst (wijkbezoek) door het college van B&W.

Zichtbaarheid
De gemeente is de overheid die het dichtst bij de burger staat. Het gemeentebestuur moet daarom
zichtbaar, bekend en toegankelijk zijn.
Concreet:




Er is heldere communicatie en uitwisseling tussen bestuur en burgers.
Informatieveiligheid en digitale bereikbaarheid van zowel de ambtelijke dienstverlening als
het politieke proces dienen te worden doorontwikkeld.
Het gemeentebestuur is zichtbaar in de samenleving, door bijvoorbeeld werkbezoeken, een
toegankelijke website en door te investeren in contacten met burgers.

Integriteit
Vaak wordt er gediscussieerd over de vraag of publieke bestuurders integer handelen of niet. Die
discussie ondergraaft het vertrouwen en gezag van bestuurders. Daarom is er een krachtig signaal
nodig.
Concreet:



Bestuurders zijn eerlijk en oprecht en altijd tot verantwoording bereid.
Het gemeentebestuur bespreekt periodiek de integriteit van politieke ambtsdragers

Samenwerking zoeken
Gemeenten zijn geen eilanden. Hun belangen overstijgen de fysieke grenzen van de gemeente.
Wanneer ze samenwerken kunnen gemeenten elkaar goed versterken en tegelijkertijd de eigen
identiteit behouden.
Ook verandert de samenleving sterk. Steeds vaker zijn gemeentebesturen belangrijke deelnemers in
een breed maatschappelijk netwerk. Ze hebben dus niet meer het alleenrecht op het publieke gezag
maar hebben te maken met bijvoorbeeld wijkraden, wijkplatforms en gebiedsregisseurs. Het is een
continu zoeken naar draagvlak en een brede vertegenwoordiging.
Gemeenten worden meegenomen in een trend van schaalvergroting. Er ontstaan krachtige regio’s die
zich sterk naast en soms ook tegenover zelfstandige gemeenten laten gelden. Dat vraagt om een
zorgvuldige positiebepaling.
Concreet






Regionale samenwerking kan nodig zijn om de dienstverlening van een gemeente goed tot
haar recht te laten komen (bijvoorbeeld GGD, Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland).
Uiteraard is samenwerking wel afhankelijk van de omvang van de gemeente. Motto is: doe
lokaal wat kan, doe regionaal wat moet.
Een goed evenwicht bereiken tussen lokale en regionale belangen binnen een
samenwerkingsverband.
Een goede voorlichting en verantwoording bieden aan de gemeenteraad en gemeente.
Geen verdere fusie, maar duidelijke positionering van de gemeente Katwijk in de Duin en
Bollenstreek en de Leidse regio.
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Bewaking van de lokale identiteit
De gemeente bestaat uit meerdere kernen met een eigen karakter. Inwoners herkennen zich in
tradities en eigenschappen van deze kerngebieden en dat moet zo blijven.
De SGP pleit daarom voor het behoud van het eigen karakter van de kernen (Katwijk aan Zee, Katwijk
aan de Rijn, Katwijk Noord, Rijnsburg en Valkenburg).
Ook zal vanaf het begin van de ontwikkeling van de kern Valkenhorst gewerkt moeten worden aan
gemeenschapsvorming (community building).
Concreet:





Behoud van de karakteristieke eigenheid van de kernen.
Activiteiten en evenementen moeten passen bij de identiteit van de kernen.
Als samenwerking tot schaalvergroting leidt, wordt de eigenheid van de kleine gemeenschap
zoveel mogelijk behouden.
Samenwerkingsvormen waardoor het lokale karakter verloren gaat, steunen we niet.

Verbonden in netwerken
De gemeente is een belangrijke partij in het netwerk van maatschappelijke organisaties. De SGP vindt
het belangrijk dat het gemeentebestuur blijvend ruimte geeft aan maatschappelijke initiatieven.
Concreet:




Het gemeentebestuur doet mee in de netwerken van onze samenleving;
Het gemeentebestuur waardeert de kracht van de samenleving en geeft ruimte aan
maatschappelijk initiatief.
De overheid blijft zich daarbij bewust van de unieke, van God gegeven, plaats en autoriteit.

De gemeentelijke organisatie:
Burgers hebben regelmatig te maken met de ambtenaren van de gemeente. De ambtelijke organisatie
werkt voor het college en de gemeenteraad en daarom voor de burger. Van ambtenaren wordt
professionaliteit verwacht. Het is daarom belangrijk dat ambtenaren over voldoende vakkennis en
communicatieve vaardigheden beschikken. Hierbij staan burger- en oplossingsgerichtheid centraal.
Concreet:









Snelle en doelgerichte dienstverlening bieden (oplossingsgericht zijn).
Proactieve benadering nastreven: constructief meedenken met de burger bij praktische
problemen, vooruit denken, informatie verstrekken, zorgen voor de juiste voorlichting op het
juiste moment (via internet, e-mail, telefoon en andere communicatiemiddelen).
Goede loketfunctie, ook via internet, waarbij diverse standaard aanvragen snel kunnen
worden verwerkt.
Goede doorverwijzing naar organisaties die bij de identiteit van de individuele burgers
passen.
Goede afwikkeling van reacties via de klachtentelefoon en/of e-mail en Fixie.
Ambtelijke taal in correspondentie moet worden vermeden. Samenwerking met de leesgroep
is daarbij belangrijk.
Maatschappelijk verantwoord inkopen en Social Return bij aanbestedingen en opdrachten.

21

Het college:
Het college vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het handelt binnen de beleidsruimte van
de gemeenteraad alle zaken af. Het is nodig dat het college kan rekenen op een ruim politiek
draagvlak in de gemeenteraad. Voor de inwoners is een toegankelijk college een pluspunt. De SGP
staat dan ook een college van Burgemeester en Wethouders voor, dat een afspiegeling vormt van de
politieke verhoudingen in de raad. De SGP staat voor een open en constructieve verhouding tussen
het college en de raadsfracties. Een collegebeleidsprogramma dient als leidraad voor het
gemeentelijk beleid in de komende raadsperiode. Bij de opstelling ervan is voor de SGP van
doorslaggevend belang dat de inrichting van de samenleving overeenkomstig de Bijbelse richtlijnen
is.
Concreet:




Kwaliteit van de organisatie garanderen en controleren.
Zorgvuldig en transparant zijn bij de uitvoering van wettelijke procedures (bijvoorbeeld
subsidiebeleid en ruimtelijk beleid).
De burgemeester houdt spreekuur voor burgers.

Personeelsbeleid
De SGP vindt dat elke ambtenaar ruimte moet krijgen om zich te kunnen ontwikkelen in
overeenstemming met zijn of haar, door God gegeven, bekwaamheden. Hiervoor moet hem of haar
voldoende gelegenheid worden gegeven. Lokale betrokkenheid is een pre. Zondagsarbeid in
gemeentelijke diensten moet zo veel mogelijk worden voorkomen, uiteraard zijn calamiteiten een
uitzondering. Ambtenaren moeten niet verplicht worden om tegen hun overtuiging in op zondag werk
te verrichten. Bezwaren hebben bij onnodige zondagsarbeid mag geen negatief criterium zijn in de
selectieprocedure en mag voor een ambtenaar nooit een reden zijn voor ontslag. Ook mogen
ambtenaren niet verplicht worden om tegen hun overtuiging huwelijken tussen partners van gelijk
geslacht te sluiten. Gewetensbezwaarden, die tegen het sluiten van een huwelijk tussen personen van
hetzelfde geslacht zijn, worden bij de werving van ambtenaren van de burgerlijke stand niet van
werving en selectie uitgesloten.
Voor het goed functioneren van de gemeentelijke organisatie is het van groot belang dat de cultuur
binnen het gemeentehuis goed is. Daarvoor is een strategisch personeelsbeleid ontwikkeld dat
periodiek wordt geëvalueerd. De cultuur onderling is open, waardoor de medewerkers zich veilig
voelen en het ook mogelijk is om elkaar aan te spreken en ook te waarderen. Dat betekent ook dat
gestreefd wordt naar een zo laag mogelijk ziekteverzuim.
De organisatiestructuur is duidelijk en inzichtelijk, waarbij medewerkers weten waar zij aan toe zijn
en wat de gestelde doelen inhouden. Het welzijn van de medewerker en het menselijke aspect staat
hoog in het vaandel. Indien mogelijk wordt gestreefd naar een afspiegeling in het personeelsbeleid van
de bevolking, waarbij ook kennis en aansluiting bij de lokale omgeving wordt meegenomen.
Concreet:






Zondagsarbeid van gemeentelijk personeel alleen bij calamiteiten.
Niet noodzakelijke zondagsarbeid dient ook niet te worden uitbesteed.
Geen uitsluiting van gewetensbezwaarden.
Brengen van ziekteverzuim onder het landelijk gemiddelde.
Er wordt gestreefd naar een open personeelscultuur, waarbij het menselijke aspect centraal
staat en er herkenbare aansluiting is met de samenleving.
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3. Veiligheid
Veiligheid is een van de belangrijkste zaken in onze samenleving. Burgers willen veiligheid in hun huis,
in hun wijk, in het verkeer, op school en op het werk. Veiligheid is één van de kerntaken van de
overheid. De politie draagt daarbij zorg voor de fysieke veiligheid.
De gemeente heeft een grote verantwoordelijkheid voor wat betreft het gevoel van veiligheid. Toch
staat de gemeente daarin niet alleen. Ook corporaties, instellingen, ondernemers en burgers zelf zijn
verantwoordelijk voor veilig wonen, werken en reizen. De SGP vindt het belangrijk om samen te
werken aan veiligheid. Samen met partners en vrijwilligers moet het veiligheidsgevoel worden
verbeterd. Inwoners en ondernemers willen steeds vaker meehelpen om criminaliteit en overlast te
bestrijden. De gemeente ondersteunt initiatieven die meehelpen aan meer veiligheid.
Preventie
Preventie is het belangrijkst, daarna volgt handhaving. De gemeente straalt daadkracht uit in haar
communicatie. Vandalisme, overlast en geweld tegen hulpverleners worden niet getolereerd.
Boa’s vervullen een belangrijke rol in het beleid van de gemeente. Het is niet wenselijk dat boa’s
allerlei politietaken vervullen. Wanneer dit in de praktijk toch het geval is moeten boa’s wel de
middelen krijgen die ze nodig hebben voor de uitvoering van die taken.
Concreet:
 De toegenomen verantwoordelijkheden en de zwaarte van de functie van een boa
vragen om een passende uitrusting.
 Er wordt intensief ingezet op buurtpreventie, WhatsApp-groepen en AED-projecten;
 Actieve deelname van burgers moet gestimuleerd worden via Burgernet of SMS-alerts.
 Er wordt voorlichting over sociale veiligheid op basisscholen georganiseerd;
 De politie participeert actief in het lokale zorgnetwerk (een netwerk van vrijwilligers,
mantelzorgers en professionals die als het ware om de kwetsbare burgers, zowel kinderen,
jongeren als mensen aan de onderkant van de samenleving staan, om hen op te vangen en
verder te helpen).
 Er is extra zorg voor jeugd en gezinnen met complexe problemen, zoals huiselijk geweld,
echtscheiding en kindermishandeling.
 Intensieve inzet op matiging van alcoholgebruik door voorlichting en controle, geen alcohol op
straat.
 Actief meedenken met ex-gedetineerden voor wonen en werk om recidive te voorkomen.
 In het kader van Halt-trajecten ouders nauw betrekken bij de aanpak van overlast gevende
jongeren.
 De gemeente ontwikkelt beleid om islamitisch geïnspireerde radicalisering vroegtijdig te
signaleren en tegen te gaan.
 Evalueren van cameratoezicht in risicogebieden. Naar aanleiding van de evaluatie eventueel
cameratoezicht uitbreiden.
 Schade als gevolg van vandalisme wordt zo veel mogelijk verhaald op de dader.
 Bijdragen aan de bewustwording van burgers door het bijhouden van een vandalismemonitor
(overzicht van meldingen en opvolging na melding).
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•

In samenwerking met de woningcorporaties bevorderen van het verkrijgen van het
politiekeurmerk Veilig Wonen bij nieuwe woningen en grootschalige renovaties.
Openstaan voor buurtpreventieprojecten.
Middelen voor buurtbemiddeling beschikbaar stellen, waarbij zo veel mogelijk gebruik wordt
gemaakt van vrijwilligers.

•
•

Politie
Gemeenten krijgen steeds meer te maken met criminaliteit die hen ondermijnt. Criminaliteit
verschuift van de stad naar het platteland. Drugsdelicten, (auto)criminaliteit en ondermijnende
zakelijke activiteiten op bedrijventerreinen nemen toe. De SGP vindt dat de doelen van de Nationale
Politie moeten worden gebundeld met gemeentelijke doelstellingen: daardoor nemen de lokale
mogelijkheden toe. Het is noodzakelijk om met alle partners samen te werken. De gemeente zorgt
voor voldoende inzet van ambtenaren op het terrein van openbare orde en veiligheid.
De toegenomen maatschappelijke verantwoordelijkheid van gemeenten en de langer thuiswonende
ouderen leveren nieuwe zorgvragen op. De gemeente werkt bij veiligheid en zorg samen met het
Veiligheidshuis. Daardoor kunnen tijdig beschermingsmaatregelen worden toegepast. Verwarde
personen hebben extra aandacht van de gemeente en hulpverlening.
Concreet:
 Wijkagenten zijn onmisbaar in de kernen/wijken. Zij zijn zichtbaar actief en betrokken. Het
gemeentebestuur zet zich in voor één wijkagent per 5000 inwoners;


De gemeente heeft minimaal 1 steunpunt waar burgers de wijkagenten kunnen spreken;



De gemeenteraad bepaalt lokale prioriteiten, zoals weerbaarheid tegen ondermijnende
criminaliteit in de sierteelt, woninginbraken en overlast van drugshandel, digitale
criminaliteit met goede voorlichting voor de kwetsbare medemens



De gemeente hanteert een streng drugsbeleid en staat geen coffeeshops toe;



Meer ruimte voor opsporing lokale criminaliteit in samenwerking met wijkagenten;



Bij vergunningverlening wordt streng getoetst op (crimineel) verleden van de aanvrager.



De gemeente werkt als serieuze partner nauw samen met andere toezichtinstanties. Er dient
sprake te zijn van een goede informatie uitwisseling, waarbij aandacht wordt gegeven aan
privacy bepalingen



De gemeente bevordert de inzet van politievrijwilligers.



Bevorderen van het doen van (elektronische) aangifte, terwijl het belangrijk is dat de
mogelijkheid tot fysiek doen van aangifte blijft.



Bij voetbalwedstrijden en evenementen hebben de voetbalclubs en de organisatoren ook een
verantwoordelijkheid met betrekking tot de veiligheid. Er dient goed te worden afgewogen
hoe veel politie inzet nodig is en dit dient ook niet te veel en te vaak per jaar te zijn.

Brandweer
De brandweer is een belangrijke schakel in de zorg en veiligheid voor burgers. De brandweer investeert,
naast de reguliere brandbestrijding, ook in preventieve taken.
Concreet:
 De gemeente stimuleert een professioneel brandweerkorps, waarbij ook ruimte blijft voor
haar brandweervrijwilligers.


Bij een ramp of crisis is de gemeente volledig voorbereid op haar taken. Voorbereiding,
samenwerking en oefeningen verdienen veel aandacht.



De brandweer heeft blijvende aandacht voor preventie, onder andere door de uitreiking van
rookmelders en het geven van voorlichting aan specifieke groepen en op scholen.
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Taakdifferentiatie dient er niet voor te zorgen dat er minder ruimte is voor vrijwilligers. De
aanrijtijden dienen ten alle tijd geborgd te zijn.

Ambulancezorg
De hulpdiensten zoals ambulancezorg zijn voldoende toegerust om hun taken goed te kunnen vervullen.
Concreet:
 De gemeente stimuleert een goede spreiding van AED-punten in Katwijk, in samenwerking
met EHBO-verenigingen. In publieke gebouwen moet een AED aanwezig zijn.


Ambulancevervoer is gebiedsdekkend, de aanrijtijden liggen binnen de landelijke norm en ook
voor de nachtelijke uren moet men kunnen rekenen op een effectieve inzet van de
ambulance.



Overlast veroorzakende personen, die de inzet van de brandweer en andere hulpverleners
blokkeren, moeten hard worden aangepakt.

Vuurwerk
Het afsteken van vuurwerk op oudejaarsdag zorgt voor gezondheidsrisico’s, openbare orde
problemen, milieuvervuiling, financiële schade en een gevoel van onveiligheid. De SGP wil
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de overlast door vuurwerk te verminderen.
Concreet:
 De SGP is voor de uitbreiding van vuurwerkvrije zones.


Schade van vuurwerkoverlast verhalen op daders.



De SGP is van mening dat tegen illegaal vuurwerk hard opgetreden dient te worden.



Van groot belang is een nauwgezette controle op de veiligheid van opslag, verkoop en
controle van vuurwerk door brandweer en politie.



Gebruik van innovatieve methoden om vuurwerkvandalen op te sporen en daarmee schade te
voorkomen.



Inwoners betrekken bij het opruimen van vuurwerkafval

Optredens en geluidsoverlast
Zowel de regels van het evenementenbeleid als de geluidsnormen moeten worden nageleefd. Zowel
bij het openbaar optreden van muziekgroepen als bij horecaondernemingen moet strikte controle en
handhaving plaatsvinden.
In de woonomgeving wordt harde muziek bij evenementen als overlast ervaren. Tevens kan harde
muziek leiden tot gezondheidsrisico’s. De SGP wil daarom vooral in de woonomgeving de
geluidsoverlast bij evenementen zo veel mogelijk beperken.
Zo nodig moeten de geluidsnormen naar beneden worden bijgesteld. Horecaondernemers en
organisators van evenementen, feesten of andere manifestaties moeten aangesproken worden op hun
verantwoordelijkheid voor bezoekers, zowel in als buiten de locatie, maar ook in de directe omgeving
daarvan.
Concreet:
 Onderzoek naar verlaging van geluidsnormering van evenementen om geluidsoverlast in
woongebieden tegen te gaan.


Stappenplan en actief beleid ontwikkelen om geluidsoverlast terug te dringen.



Afstemmen van de programmering van evenementen onderling.



Geluidsoverlast bij evenementen zoals op de Boulevard en bij najaarsfeesten in Katwijk aan
den Rijn terugdringen.



De geluidsnormen dienen naar beneden te worden bijgesteld, omdat onder meer kinderen
door geluidsoverlast niet of nauwelijks kunnen slapen.
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Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
De Algemene Plaatselijke Verordening biedt ruimte om regels op de plaatselijke situatie en identiteit
af te stemmen. Een voorbeeld is dat de ontheiliging en het misbruik van Gods Naam moet worden
tegengegaan. In de APV kan dit worden geregeld. Het gemeentebestuur moet als norm stellen dat
misbruik van Gods Naam ongewenst is en dit standpunt actief in de gemeente uitdragen en stimuleren.
Dit geldt eveneens voor ander kwetsend taalgebruik.
Concreet:
 Vloeken: Het stellen van de norm dat misbruik van Gods Naam en ander kwetsend taalgebruik
ongewenst is en dit als gemeente actief uitdragen.


Een andere manier om vloeken en kwetsend taalgebruik tegen te gaan is het handhaven van
de tweejaarlijkse publiekscampagne in samenwerking met de Bond tegen het Vloeken.



Prostitutiebeleid: Het gemeentebestuur stelt alles in het werk om een nuloptie binnen het
prostitutiebeleid voor te staan. De voorschriften in zowel de APV als in
leefmilieuverordeningen en bestemmingsplannen die daartoe dienen, moeten worden
gehandhaafd.



Alcohol: Verstrekking van alcoholische dranken onder 18-jarigen en alcoholgebruik op de
openbare weg moeten met alle beschikbare middelen worden bestreden.



Coffeeshops: Ten aanzien van de vestiging van coffeeshops is de SGP voor continuering van de
zogenaamde ‘nul optie’; dat wil zeggen dat er geen coffeeshops zijn binnen de
gemeentegrenzen.



Gokken - op welke wijze dan ook - doet geen recht aan het verantwoord omgaan met de ons
gegeven middelen van bestaan en leidt vaak tot crimineel gedrag. Voor gokken zijn strenge
regels binnen de wettelijke normen noodzakelijk. Het exploiteren van gokgelegenheden moet
worden verboden.



Het gemeentebestuur moet de bestaande bepalingen rond de volksgezondheid, de openbare
eerbaarheid en zedelijkheid handhaven, en zeker niet te verruimen. De SGP vindt dat de
gemeentelijke overheid de wettelijke mogelijkheden om ontoelaatbare reclame-uitingen
tegen te gaan, blijvend moet benutten. Bij het afsluiten van (nieuwe) contracten moeten
privaatrechtelijke mogelijkheden worden onderzocht en gebruikt om aanstootgevende,
kwetsende en/of godslasterlijke reclame uit te sluiten.
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4. Verkeer en vervoer
Het verkeer blijft om aandacht vragen. Nog steeds neemt het aantal auto’s toe. De SGP vindt dat de
belangrijke doorgaande verkeersstromen zoveel mogelijk buiten de woonkernen moeten worden
geleid. Het openbaar vervoer (OV) moet op peil blijven of verbeteren. De veiligheid van het fietsen
moet worden verbeterd. Fietsroutes moeten worden versterkt en uitgebreid. De SGP zet sterk in op
de verduurzaming van het vervoer. Bij het realiseren van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)
is een kwalitatief goede inpassing het uitgangspunt.
Concreet:



















Actuele verkeersknelpunten moeten met spoed worden aangepakt om de bereikbaarheid te
vergroten. Ook knelpunten voor goede doorstroming van het (auto)verkeer moeten worden
aangepakt.
Verkeersveiligheid moet worden gegarandeerd door wegen duurzaam en veilig in te richten.
In samenhang met de realisatie van de Rijnlandroute werken aan een integrale oplossing voor de
aansluiting van de Rijnlandroute op de N206 bij de Duinvallei en groene inpassing busbaan
richting Zeeweg.
Realisatie van de zuidelijke ontsluiting tussen de N206 en de A44 ten noorden van Rijnsburg
(Pioniersbaan).
Er moeten snelle en goede OV-verbindingen vanuit de kernen worden gerealiseerd. Woonwijken
en bedrijventerreinen moeten optimaal toegankelijk zijn met het openbaar vervoer:
o De busverbindingen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg naar Leiden versterken.
o Nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen moeten vanaf de eerste oplevering goed
bereikbaar zijn voor fiets, auto, vrachtverkeer en openbaar vervoer.
Fietsen moet worden gestimuleerd door een optimale ontsluiting van woonwijken. Ontbrekende
schakels in het fietspadennet moeten worden ingevuld. De wachttijd voor fietsers bij
verkeerslichten moet zoveel mogelijk worden beperkt;
o De SGP is voor de aanleg van een toeristisch fietspad in Valkenhorst.
o Fietsroutes moeten worden uitgebreid en verbreed, met speciale aandacht voor veilige
fiets- en wandelroutes van en naar de scholen en andere belangrijke bestemmingen.
Er moet samen met maatschappelijke organisaties, scholen en bedrijven aan goed verkeersgedrag
worden gewerkt. Mogelijke voorbeelden zijn:
o Verkeersexamens en andere acties op basisscholen.
o Scootmobielcursussen.
o Cursussen voor senioren op elektrische fietsen.
o Rijvaardigheidsdagen voor jonge automobilisten.
o Wijkacties om gedragsveranderingen te realiseren.
Vervoer buiten de spits moet in samenwerking met bedrijven en organisaties worden
gestimuleerd.
Voorafgaand aan wegwerkzaamheden moet een plan ontwikkeld worden om verkeersveiligheid
voor fietsverkeer te waarborgen. Indien nodig moeten alternatieve fietsroutes worden uitgezet.
Het auto-parkeren bij de ingang van het duingebied aan de Kantineweg moet gereguleerd kunnen
worden om het doorgaand fietsverkeer niet te hinderen.
De toegankelijkheid van strandopgangen voor hulpdiensten heeft blijvend aandacht nodig.
Enkele strandopgangen zijn door bevoorradend vrachtverkeer alleen achterwaarts te verlaten. De
SGP wil onderzoek naar mogelijkheden om de veiligheid van deze strandopgangen te verbeteren.
De SGP wil onderzoek naar mogelijkheden om de verkeersveiligheid en doorstroming van al het
verkeer aan het Bosplein te verbeteren.
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Naast snellaadpalen in de openbare ruimte en parkeergarages moeten er om elektrisch vervoer te
stimuleren nagedacht worden over alternatieve snellaadmogelijkheden nabij centrale locaties.
Er moeten (snel)laadpalen in de openbare ruimte en in parkeergarages worden geplaatst om
elektrisch vervoer te stimuleren.
Er moeten oplaadpunten voor elektrische fietsen in het centrum worden geplaatst. Ook moet er
voldoende ruimte zijn om fietsen te kunnen stallen in de centra en bij maatschappelijke
voorzieningen.
In samenwerking met bedrijven en werknemers moet duurzaam vervoer naar werklocaties worden
gestimuleerd. Dit kan bijvoorbeeld door plannen voor elektrische fietsen en scooters, door
collectief vervoer en door ‘smart mobility’.
De aanleg of onderhoud van wegen en infrastructuur wil de SGP op een duurzame manier
uitvoeren. Concreet kan dit door slimme verlichting te plaatsen en door hergebruik van
materialen. Het gebruik van natuurlijke materialen moet worden gestimuleerd.
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5. Economie
De SGP vindt economie belangrijk. Voor ons is de economie geen doel maar een middel. De economie
is nodig om in ons levensonderhoud te voorzien. Vanuit het Bijbels perspectief van rentmeesterschap
is het onze verantwoordelijkheid om de schepping niet te laten lijden onder onze drang naar welvaart.
Bij het behalen van economische resultaten staat duurzaamheid hoog in het vaandel. De SGP vindt
een sterke lokale economie met voldoende bedrijvigheid belangrijk. Daarmee zorgen we immers voor
werkgelegenheid voor onze inwoners. Werk is belangrijk omdat het zorgt voor structuur en een sociaal
netwerk. Daar heeft iedereen behoefte aan.
Concreet:





Bedrijven aantrekken met werkgelegenheid die past bij de beroepsbevolking en de identiteit
van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg.
Ruimtelijke keuzes maken met oog voor een goede balans tussen economie, milieu en
werkgelegenheid.
Zorgen voor goede communicatie tussen de gemeente en bedrijven.
Nieuwe bedrijventerreinen zo duurzaam en energiezuinig mogelijk aanleggen en
milieubewustzijn stimuleren bij bestaande bedrijfsterreinen.

De economie van de toekomst
De economie ontwikkelt zich razendsnel. Het is daarom belangrijk om daarop te anticiperen en de
nieuwe ontwikkelingen te volgen. Belangrijke voorbeelden van deze ontwikkelingen zijn 3D-printen en
en nieuwe vormen van duurzame energie. Het is belangrijk dat de lokale economie zich vroegtijdig
bezint op deze ‘derde industriële revolutie’. Tegelijk wordt de economie niet alleen globaler, maar
ook meer regionaal door bijvoorbeeld innovatieve bedrijven die regionaal samenwerken. Verder staat
de economie meer dan ooit in verbinding met wereldwijde markten. Het is daarom belangrijk om
plaatselijk het beleid te confirmeren aan regionale en zelfs mondiale ontwikkelingen.
Concreet:









Een constante dialoog met de lokale bedrijven om in te kunnen spelen op de nieuwe
economie.
Innovatie stimuleren door het aanboren van fondsen en het faciliteren van ontwikkelingen
(Unmanned Valley, Space Business Centre)
Toekomstgerichte innovatieve bedrijven aantrekken door een regionaal samenhangend beleid.
Versterken van de bestaande economieën van de gemeente Katwijk (sierteelt, visserij, bouw,
MKB).
Er is meer aandacht gekomen voor streekeconomie. Dat is goed en blijft een aandachtspunt.
Betere verbindingen leggen tussen de lokale en regionale economie en het onderwijs.
Stimuleren van voldoende stageplaatsen. Het wegvallen van de voormalige tuinbouwschool
wordt nadrukkelijk als schadelijk ervaren voor het behoud van de sierteelt.
Mogelijkheden onderzoeken om meer werk uit te besteden aan lokale dan wel regionale
ondernemers.

Zorg voor ondernemers
Zelfstandige ondernemers in het midden– en klein bedrijf zijn de ruggengraat van onze economie. Zij
verdienen de steun van de gemeentelijke overheid. Dat kan door hen te faciliteren en goed met hen
te communiceren. Ook moeten ze voorzien worden van goede locaties om stabiele groei mogelijk te
maken.
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Regels zijn bedoeld om bedrijven te beschermen en bieden de randvoorwaarden voor een gezonde
economie. De SGP staat daarnaast voor een zo groot mogelijke vrije marktwerking. Als banken deze
MKB-bedrijven niet willen financieren, kan Crowdfunding een alternatief zijn. Daarbij nemen
particulieren en bedrijven vanuit betrokkenheid of gedeelde waarden de financieringsrol van banken
over.
De bloemen- en plantensector is een belangrijke economische pijler van de gemeente Katwijk. Het
areaal voor bloemenkwekers en tuinders moet daarom in stand worden gehouden. Het behouden van
de glastuinbouw is belangrijk voor FloraHolland. Een belangrijk deel van de beroepsbevolking is hierin
werkzaam. Er moet alles in het werk worden gesteld om de bedrijvigheid van FloraHolland als grootste
werkgever van de gemeente te behouden.
Concreet:












Meer zichtbaarheid van de bedrijfscontactfunctionaris waaraan bedrijven al hun vragen
kunnen stellen.
Goede contacten onderhouden met bestaande bedrijven. Inbreng van ondernemers serieus
nemen en wanneer ideeën of voorstellen onhaalbaar blijken te zijn, dit altijd gemotiveerd
terug te koppelen.
Nieuwe bedrijven worden ontvangen met een ‘rode loper benadering’, zodat zij snel alle
procedures en processen kunnen doorlopen.
De gemeente stimuleert ondernemers om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst
te nemen.
Regels moeten eenduidig, beschermend en terughoudend zijn.
Aandacht bij het parkeerbeleid voor ondernemers, die voor hun werk steeds op verschillende
locaties in de gemeente moeten werken (bijvoorbeeld bouwvakkers, schilders, ambulante
zorg, schoonmaakbedrijven etc.). Bijvoorbeeld door een parkeervergunning in het leven te
roepen met een vast jaarbedrag voor heel Katwijk en niet per zone.
Lokale lasten moeten worden beperkt.
Het areaal voor bloemenkwekers en tuinders moet in stand worden gehouden door
bijvoorbeeld het revitaliseren van het kassengebied of perspectief te bieden.
Onderhouden van goede contacten met FloraHolland.

Visie op arbeidsmarkt
Wij willen de lokale economie stimuleren om een sociale arbeidsmarkt met werk voor onze inwoners
te creëren. Daarom verwachten wij van onze lokale bedrijven dat zij hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid nemen. De nieuwe economie van internetwinkelen, 3D-printen en robotisering
vraagt om een bezinning op arbeid. Daarnaast vraagt landelijk overheidsbeleid om meer
maatschappelijke betrokkenheid van werkenden in de samenleving. Dat betekent ook dat de sterken
zorgplicht hebben voor de zwakkeren in de samenleving. Met elkaar moet wij er ook voor zorgen dat
de zwakkeren een plek krijgen op de arbeidsmarkt. Wij zien arbeid niet alleen als een middel voor
levensonderhoud, maar ook als een christelijke opdracht.
Het is op lokaal niveau belangrijk om taken gelijk te waarderen. Niet alleen betaald werk is waardevol.
De SGP vindt zorg, ondersteuning en vrijwilligerswerk even nuttige maatschappelijke bijdragen. Deze
moeten daarom gestimuleerd en gewaardeerd worden.
Concreet:



Voldoende werkgelegenheid voor alle opleidingsniveaus.
Samenwerking met de sociale dienst en UWV bij het vervullen van vacatures.
30





Een goed lokaal of regionaal onderwijsaanbod dat aansluit op de arbeidsmarkt.
Vrijstelling van sollicitatieplicht voor eenoudergezinnen of mensen met een zieke partner.
Een grotere waardering voor onbetaald werk zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Horeca en detailhandel
Zowel de horeca als de detailhandel levert een belangrijke bijdrage aan de economie van Katwijk. Het
horecabeleid moet zijn afgestemd op de doelstellingen en het karakter van de gemeente Katwijk.
Daarbij neemt een familie badplaats met rust en ruimte een belangrijke plaats in en wordt rekening
gehouden met de zondagsrust. De detailhandel staat door de ontwikkelingen op het gebied E-commerce
(internetverkopen) en stevige concurrentie fors onder druk.
Concreet:
 De SGP vindt dat het sluitingsuur van de horeca op 00:00 uur moet liggen.
 De SGP vindt het verantwoord om binnen de sector van de zachte horeca enige uitbreiding
van restauratieve voorzieningen te laten plaatsvinden.
 Om de gemeente Katwijk leefbaar te houden, staat de SGP geen uitbreiding voor van harde
horeca, waarmee gelegenheden als bars en discotheken worden bedoeld. Beperking van
overlast is hierbij het uitgangspunt.
 In het terrassenbeleid wordt rekening gehouden met het voorkomen van overlast en de
eerbiediging van de zondagsrust.
 Investeren in en faciliteren van winkelcentra, ook in de kernen.
o Katwijk aan Zee als hoofdwinkelgebied.
o Kwalitatief goede winkelcentra in de kernen voor de dagelijkse boodschappen.
o Inzetten op sterk gevarieerd winkelaanbod.
 Goede contacten onderhouden met de detailhandel om hun wensen en ervaringen serieus
nemen en betrekken bij de uitvoering van de retail visie.
Zondagsrust
Bij lokale economie en een sociale arbeidsmarkt hoort ook rust op zijn tijd, of beter gezegd, op Zijn
tijd. God heeft in Zijn wijsheid ons de zegen van een collectief rustmoment gegeven, de zondag. Een
dag om hem te dienen en te rusten van al onze arbeid. En dat is niet knellend of beperkend, want een
uitgerust mens produceert en functioneert beter. Daar komt bij dat het ten koste gaat van de
ondernemers uit het MKB wanneer grotere winkelketens op zondag opengaan.
Concreet:





De zondag als collectief rustmoment in onze economie.
Geen zondagsopening van winkels.
Indien gewenst meer extra koopavonden in plaats van zondagsopening.
Alternatieven stimuleren voor het schoonmaken van scholen op zondag.
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6. Sociaal domein
De SGP wil opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. Wij willen omzien naar mensen in
kwetsbare omstandigheden. Kwetsbare mensen moeten vanuit Bijbelse naastenliefde zorg en
ondersteuning ontvangen. Kerken, scholen en andere maatschappelijke instellingen moeten (blijvend)
intensief worden betrokken bij gemeentelijke beleid in het sociaal domein.
Jeugdzorg
Jongeren moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Soms gaat dit niet vanzelf vanwege bijvoorbeeld
ziekte, psychische problematiek, thuissituatie of verslaving. Ook jongeren met problematiek moeten
geholpen worden in hun ontwikkeling richting volwassenheid zodat ze volwaardig kunnen deelnemen
aan de samenleving.
Daarom wil de SGP investeren in de jeugd, door goede voorzieningen en netwerken aan te bieden. De
SGP vindt aandacht voor preventie, vroege ondersteuning, integrale hulp en gebruik van de eigen
kracht van jongeren en hun ouders belangrijk.
Concreet:



















Zorgvoorzieningen moeten laagdrempelig en toegankelijk zijn voor de burger; het wijkteam
moet een integrale toeleiding zijn naar alle vormen van jeugdzorg.
Keuzevrijheid voor identiteitsgebonden zorg moet mogelijk blijven voor jeugdigen.
Structurele contracten met deze aanbieders moeten worden gerealiseerd.
De behoefte aan identiteitsgebonden woonvormen voor jongeren met psychiatrische
problematiek is groot. Daarom moet onderzocht worden of uitbreiding van deze
voorzieningen nodig is.
Ouders en gezin worden betrokken bij het opstellen van een gezinsplan, om de regie bij de
ouders te leggen en zo de eventueel bredere gezinsproblematiek aan te pakken.
Preventieve zorg wordt geboden om ontwikkelachterstanden bij kinderen te voorkomen. Waar
nodig wordt dit opgeschaald naar specialistische hulp.
Jeugd- en jongerenwerk moet financieel worden ondersteund. Maatschappelijke organisaties
en kerken moeten de ruimte krijgen om dit binnen de kaders van de MAG naar eigen inzicht
uit te voeren.
Zorgvragers in de jeugdzorg moeten keuzevrijheid hebben. Het zorginkoop beleid van TWO
moet rekening houden met de aangegeven voorkeur voor zorgaanbieders. Op deze manier
wordt rekening gehouden met de levensovertuiging van ouders en jongeren.
Partijen die structureel op PGB basis worden ingekocht moeten worden aangeboden via ZINcontracten om de vaste zorguitgaven te beheersen.
Er moet meer aandacht komen voor de sturing op kosten en kwaliteit van jeugdzorg. Dataanalyse is hierbij een belangrijk hulpmiddel zodat inzichtelijk wordt op welke manier de
budgetten besteed worden en welke resultaten geboekt worden. De resultaten van dataanalyse moeten voor de gemeenteraad inzichtelijk zijn.
Uitvoerende jeugdzorg hulpverleners moeten niet verantwoordelijk zijn voor het aangeboden
zorgaanbod en de daarbij behorende financiële middelen. In plaats daarvan is een
inkoopspecialist verantwoordelijk om tegenstelde belangen te voorkomen.
De begeleiding en behandeling van jeugdigen moet doelgericht en herstelgericht worden
vastgelegd in een behandelplan. Bij het behalen van de doelstellingen moet het wijkteam
sturen naar een evaluatie van de behandeling om de procesregiefunctie te vervullen.
Bij de aankoop van zorgcapaciteit is de kwaliteit van de zorg het belangrijkste criterium.
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Geld dat voor het sociale domein bedoeld is, wordt ook daadwerkelijk ingezet voor het
sociale domein.
Een reguliere audit van zorginstellingen is noodzakelijk om de kwaliteit van de zorg te
waarborgen.
De overgang van jeugdzorg (18-) naar volwassenzorg (18+) moet goed begeleid en ondersteunt
worden.
Een systemische aanpak van gezinsproblematiek is belangrijk. Bij voorkeur wordt gewerkt met
één partij als casusregisseur in plaats van meerdere partijen.
Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Relatietherapie voor echtparen moet vrij
toegankelijk zijn.
De overgang van regionaal zorgaanbod naar lokaal aanbod in de doordecentralisatie van 2023,
moet goed worden begeleid. Denk hierbij aan de overgang van beschermd wonen van
centrumgemeente Leiden naar de kernen.

Zorg en welzijn (Wmo)
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt veel verantwoordelijkheid neer bij de burgers. De
zorg is bedoeld voor (kwetsbare) medeburgers en hun leefomgeving. Daarbij biedt de gemeente
ondersteuning, begeleiding en verzorging aan huis.
De SGP pleit voor een ruimhartig beleid. Er moeten voorwaarden worden geschapen, zodat de burger
zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en solidair is met mensen met een (psychiatrische) handicap
en/of langdurige zorgbehoefte.
Concreet:














De SGP wil een optimale keuzevrijheid binnen de WMO, zodat de burger de hulp kan kiezen
die bij hem past.
De vraag van de cliënt dient leidend te zijn.
Gelijkstelling van alle vrijwilligersorganisaties.
Lokaal actieve maatschappelijke organisaties en initiatieven op het gebied van zorg en
welzijn moeten ondersteund worden.
De SGP vindt het belangrijk dat kerken, maatschappelijke organisaties en scholen intensief bij
de totstandkoming van het gemeentelijk beleid worden betrokken.
Kerken moeten zich de nood in de wereld aantrekken vanuit de christelijke roeping om God
lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. De SGP-fractie gaat daarom in gesprek
met de Katwijkse kerken om na te gaan welke rol zij hierin concreet voor zichzelf zien
weggelegd.
Eenzaamheid en sociaal isolement zijn problemen waar aandacht voor moet zijn. Met name
ouderen en gehandicapten kunnen te maken krijgen met eenzaamheid. Sociale wijkteams
vervullen een belangrijke rol bij het bestrijden van eenzaamheid. Het eenzaamheidsbeleid
moet daarom worden voortgezet.
Algemene voorzieningen en welzijnsdiensten goed spreiden, zodat deze ook voor de minder
mobiele medemens bereikbaar en toegankelijk zijn.
De gemeente moet huishoudelijke hulp blijven bieden aan mensen die geen beschikking
hebben over mantelzorg of financiële mogelijkheden.
Er moeten laagdrempelige en toegankelijke sociale wijkteams zijn, die dicht bij de mensen
werken en direct ondersteuning en hulp kunnen bieden.
Wijkverpleegkundigen worden ingezet om hulpbehoevenden te ondersteunen.
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Inzet voor breed aanbod voor het bevorderen van zelfredzaamheid, zoals goede
informatievoorziening, een belangrijke rol voor actieve sociale wijkteams en
wijkverpleegkundigen.
wijkverpleegkundigen maken deel uit van de sociale wijkteams, zodat er betere onderlinge
afstemming kan plaatsvinden.
Streven naar maatwerk, waarbij eigen kracht, eigen sociaal netwerk waaronder ook kerken en
maatschappelijke organisaties kunnen bijspringen. Wanneer dit niet voldoende is, is goede
professionele hulp noodzakelijk.
De gemeente benut ervaringsdeskundigheid uit de samenleving door burgerparticipatie en
klanttevredenheidsonderzoeken.
Vrijwilligerswerk en mantelzorg moeten worden gestimuleerd, gewaardeerd en ondersteund.
Er moeten goede voorzieningen zijn voor psychosociale hulp. Daarbij moet keuzevrijheid zijn,
zodat kan worden gekozen voor een instelling die past bij de levensbeschouwing.
Steun voor de realisatie van een identiteitsgebonden woonvorm voor ouderen in Katwijk,
zoals bijvoorbeeld het initiatief van de stichting De Morgenster.

Verslaving en psychiatrische problematiek
De SGP wil het (overmatig) gebruik van verslavende middelen ontmoedigen door stevig in te zetten op
preventie en handhaving. De ontwikkeling binnen de psychiatrie is om zo snel zelfstandig deel te nemen
aan de samenleving. Om dit mogelijk te maken is een sluitende aanpak nodig. Door het wegbezuinigen
van tweedelijnszorg van de overheid en grotere inzet op een inclusieve samenleving wordt er meer
van de samenleving gevraagd. Begeleiding en achtervang is cruciaal om tot een aanpak te komen die
voor iedereen aanvaardbaar is.
Concreet:
 Contact met het lokaal platform verslavingszorg (Kocon) onderhouden waarin verschillende
maatschappelijke partijen, kerken (diaconieën) en deskundige organisaties (zoals GGD, politie
en verslavingszorg) deelnemen.
 Een integraal verslavingsbeleid vaststellen of actualiseren, in samenspraak met het platform
en de burgers.
 Wijkagenten vervullen een belangrijke signaleringsfunctie in de wijk ten aanzien van
verslavingsproblematiek. Wijkagenten kunnen mensen met psychiatrische problematiek te
woord staan waardoor escalatie vermeden kan worden. Uitbreiding van het aantal
wijkagenten kan een bijdrage leveren aan de bestrijding van verslaving en psychiatrische
problemen.
 Adequaat handhaven, omdat preventie en zorg alleen dan effectief zijn.
 Zorgen voor voldoende capaciteit in de handhaving op alcoholverkoop vanaf 18 jaar.
 Afspraken maken met de horeca over alcoholmatiging en sluitingstijden. Hierbij wil de SGP
dat er gekozen wordt voor een oplossing die het meeste recht doet aan de zondagsrust
(bijvoorbeeld glijdende sluitingstijden).
 Coffeeshops weren uit de gemeente.
 Wettelijke beperkingen betreffende het roken goed naleven.
 Voordat er ook maar gesproken wordt over overheid of horeca, moet duidelijk zijn dat het
ontmoedigen van het gebruiken van verslavende middelen begint bij de opvoeding. De
gemeente informeert ouders daarom op allerlei manieren over de schadelijke effecten van
verslavende middelen.
 De gemeente motiveert scholen om in hun lesprogramma aandacht te besteden aan de risico’s
en gevaren van verslavende (genots)middelen.
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De SGP doet een appèl op de kerken, om - als dat nog niet gebeurt -binnen catechese of
kerkelijk jeugdwerk aandacht te besteden aan alcohol- drugs- seks- en game verslaving.
Het gebeurt nog te vaak dat jongeren onder de 18 jaar alcohol en tabak kunnen kopen. De
SGP wil daarom een actieve handhaving van de wettelijke verkoopleeftijd van alcohol en
tabak.
Het alcoholgebruik van jongeren zonder toezicht en in de openbare ruimte is zorgelijk.
Jongeren onder de 18 jaar, die alcohol bij zich hebben in de openbare ruimte, krijgen een
boete.
Ondernemers die alcohol verkopen hebben een belangrijke rol in het voorkomen van
overmatig alcoholgebruik. De gemeente gaat daarover met hen in gesprek. Als ondernemers
drie keer betrapt worden op het verkopen van alcohol aan minderjarigen, krijgen zij een
tijdelijk verkoopverbod van alcoholische dranken.
Jongeren die met een alcoholvergiftiging opgenomen worden in het ziekenhuis, krijgen samen
met hun ouders een intensief nazorgtraject aangeboden, waarin ze gewezen worden op de
risico’s van alcoholmisbruik.
Kansspelen moeten zo veel mogelijk teruggedrongen worden.

Werk en inkomen
De Bijbel besteedt veel aandacht aan werk. Al aan het begin van de schepping geeft God de opdracht
om een goed beheerder en rentmeester te zijn van de aarde. Ook in het Nieuwe Testament wordt
arbeid beschreven als een plicht maar ook als iets wat van grote van waarde is. Werk is en blijft dus
een Goddelijke roeping.
Voor de SGP is betaald en onbetaald werk van waarde: Niet alleen betaald werk is waardevol. Zorg,
ondersteuning en vrijwilligerswerk moeten als nuttige maatschappelijke bijdragen worden
gestimuleerd en gewaardeerd. De arbeidsparticipatie moet dan ook niet met allerlei regelingen worden
opgevoerd. Wel is iedereen zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inkomen.
De SGP wil ruimhartig omzien naar mensen die door omstandigheden (tijdelijk) niet kunnen werken.
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (langdurig werklozen, gehandicapten,
bijstandsgerechtigden, statushouders) worden door de gemeente actief geholpen. Daarbij werkt de
gemeente nauw samen met werkgevers in de gemeente en regio en met de sociale werkplaatsen. Als
werken onmogelijk is of als er geen werk te vinden is, moet de gemeente in een inkomen voorzien.
Een uitkering is dus een vangnet.
Burgers die van een wettelijk sociaal minimum moeten rondkomen, hebben het zwaar. Zij kunnen bij
de SGP rekenen op een ruimhartig minimabeleid. De SGP wil alle wettelijke mogelijkheden maximaal
benutten. Overbodige lokale tegemoetkomingen moeten echter worden teruggedrongen. Werken
moet lonen en aantrekkelijker zijn dan het ontvangen van een uitkering.
Concreet:







Gemeenten moeten samen met bedrijven leerwerkplekken creëren, waar inwoners met een
afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring kunnen opdoen.
Van burgers die een uitkering ontvangen, mag een 'tegenprestatie' verwacht worden. Dit kan
bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk.
Jeugdwerkloosheid moet in samenwerking met het bedrijfsleven actief worden aangepakt.
Een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt is belangrijk. Dit kan worden
gestimuleerd door ondernemers en onderwijsinstellingen te laten samenwerken en door
leerlingen actief kennis te laten maken met het regionale bedrijvenleven.
Actieve inzet op schuldhulpverlening is nodig. Maatschappelijke organisaties die daarin actief
zijn, moeten worden ondersteund.
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Maatschappelijk Werk en Grip op de Knip werken samen met de voedselbank om de kwetsbare
naaste breder te kunnen helpen.
Gemeenten moeten een ruimhartig minimabeleid voeren waar dat nodig is. Actieve
armoedebestrijding, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, ruimhartige verlening van
bijzondere bijstand en ziektekostenverzekering voor minima behoren tot de mogelijkheden.
Maatschappelijke organisaties die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding en
eenzaamheid verdienen ondersteuning. Voorbeelden daarvan zijn de Voedselbank, sociale
fondsen, repaircafés, stichting De Brug, stichting Present, stichting Schuldhulpmaatje, de
NPV, Grip op de Knip, Leger des Heils en Vluchtelingenwerk.
Gemeenten (sociale dienst) en UWV moeten één werkgeversbenadering hanteren om
werkzoekenden aan een goede baan te helpen.
Onbetaald werk, zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg, verdient waardering.
Alleenstaanden met jonge kinderen moeten worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht.
Een armoedeval moet worden voorkomen door werken financieel aantrekkelijker te laten zijn
dan een uitkering.
De Adviesraad Sociaal Domein dient ook een afvaardiging te hebben vanuit de kerken
(diaconieën).
Zorgdragen voor een sluitende zorgketen om dakloosheid zo veel mogelijk te voorkomen,
overmatig alcohol- en drugsgebruik terug te dringen en overlast door verslaving, huiselijk
geweld en dergelijke te verminderen.

Asielbeleid
De instroom van vluchtelingen stelt de gemeente voor uitdagingen. Er zal worden gezorgd dat er een
plaats is voor vergunninghouders. De SGP vindt dat deze nieuwe inwoners door de gemeente serieus
moeten worden begeleid. Vrijwilligers kunnen helpen met werk, school en vrijetijdsbesteding. Ook de
plaatselijke kerken moeten omzien naar deze inwoners met hun kinderen.
Concreet:



Christelijke barmhartigheid voor vluchtelingen en vergunninghouders.
Goede begeleiding van vluchtelingen en vergunninghouders (zoals door Stichting Medelanders)
verdient dan de steun van de SGP.

36

7. Sport, cultuur, erfgoed en recreatie
Ontspanning is belangrijk om afstand te kunnen nemen van de drukte en hectiek van het werk en de
zorg voor de naaste. Juist ook om die zorg en het werk vol te kunnen houden zijn sport, cultuur en
recreatie van belang. Het karakter van de lokale samenleving geeft vaak herkenning en heeft een
samenbindende functie. Mensen willen zichzelf kunnen zijn en de eigenheid ook delen met elkaar.
Cultuur(historie) kan hierbij een belangrijke rol vervullen.
Sport
Het belang van sport is in onze tijd niet weg te denken, ook de SGP ziet de positieve kanten daar zeker
van in. Recreatieve sport kan een positieve bijdrage leveren aan de vorming en gezondheid van de
jeugd en ouderen. Ook heeft sport voordelen voor de volksgezondheid en voor sociale verbanden. Veel
vrijwilligers zijn op dit terrein actief en ook ouders tonen vaak grote betrokkenheid. De SGP wil dit
ondersteunen door als gemeente goede faciliteiten en accommodaties te bieden en waar mogelijk
sport toegankelijker te maken in aanbod en financiën. Ouderen en gehandicapten verdienen wat de
SGP betreft extra aandacht. Daarom ziet de SGP een rol voor de overheid in het bevorderen van
breedtesport.
De SGP vindt dat topsport geen taak van de overheid is. Helaas kan sport ook negatieve kanten hebben,
zoals sportverdwazing, zondagssport en taalverruwing.
Concreet:
















Evaluatie nota sportbeleid en zo nodig actualiseren.
Kinderen stimuleren tot meer bewegen door deelname aan sportactiviteiten d.m.v.
kennismakingsprogramma’s. Dit kan via de sportverenigingen zelf of ook via school.
Bij deze kennismakingsprogramma's ook aandacht voor 'fair play': het stimuleren van sportief
gedrag en ontmoedigen van sportverdwazing.
Er moet een breed aanbod van wijk overstijgende speelplaatsen zijn in de kernen om
zelfstandig sport en spel te stimuleren. Met name in Rijnsburg is het aantal speelplaatsen laag
en de bestaande zijn sterk verouderd, dus dat verdient prioriteit. Bij de uitvoering van
speelplaatsenbeleid worden omwonenden betrokken.
De kosten van zwemles en de contributie voor sportverenigingen is voor minimagezinnen en
grote gezinnen die buiten de doe-mee regeling vallen, vaak een prijzige aangelegenheid.
Middels subsidie of ondersteuning moet voor deze groep de zwemles en contributie betaalbaar
gemaakt worden.
Faciliteren van breedtesport, bijvoorbeeld door het sportaanbod beter toegankelijk te maken
voor ouderen en gehandicapten.
Geen sportevenementen op de zondag en zondagssport niet subsidiëren.
Ontmoedigen en beperken van alcoholgebruik in sportkantines.
Stimuleren van een gezond voedselaanbod in de kantine.
Voldoende spreiding van sportaccommodaties over de kernen van onze gemeente.
Sportvoorzieningen afstemmen op de omvang van de bevolkingsgroei, met name ook in de
nieuw te bebouwen wijken als Valkenhorst. Hier is differentiatie van belang.
Evenwicht vinden in de subsidiëring van de verschillende sporten. Dus niet alleen geld naar de
veldsporten, maar ook naar de zaalsporten.
Er moet beleid ontwikkeld worden om de zwemvaardigheid van kinderen tot 12 jaar te
verbeteren. Het zwemmen in zee moet speciale aandacht krijgen vanuit de KRB door middel
van bijvoorbeeld de SAR-dag en gastlessen.
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Cultuur, Archeologie en erfgoed
De SGP vindt cultuurbeleving en de daarbij behorende archeologie en erfgoed heel belangrijk. De
gemeente vervult daarin een ondersteunende en stimulerende rol. Gemeente Katwijk heeft in de
kernen een rijk aanbod aan cultuurhistorische en archeologisch erfgoed. De SGP vindt het
belangrijk dat dit cultuurhistorisch erfgoed van de kernen goed aan het licht worden gebracht.
Evenementen en cultuuruitingen moeten altijd passend zijn bij de identiteit van de dorpskernen.
Daarnaast vindt de SGP het vang belang dat culturele activiteiten niet aanstootgevend zijn.
Archeologie en erfgoed zijn verbonden met de lokale identiteit van de verschillende
dorpskernen. Monumenten en cultuurhistorisch erfgoed moeten worden behouden. Hiermee
wordt de gemeente steeds aantrekkelijker voor inwoners en toeristen, helemaal als de
cultuurhistorische kernen verbonden zijn met elkaar. De rijke geschiedenis moet zichtbaar zijn
in de bebouwing, maar ook in de openbare ruimte en in het cultuurlandschap.
Concreet:
 Een actueel beleid voor archeologie en cultuurhistorie, zodat waardevolle historische
elementen en plaatsen behouden worden en zichtbaar zijn;
 Het monumentenbeleid wordt in samenwerking met de inwoners van Katwijk vastgesteld;
 Cultuurhistorische verenigingen zoals de genootschappen "Oud Katwijk", "Oud Rijnsburg" en de
vereniging "Oud Valkenburg" en hun musea, het Spinozahuis en Nationaal Smalspoort
Museum, worden ruimhartig ondersteund door de gemeente;
 Cultuurhistorisch erfgoed wordt behouden door middel van herbestemming;
 In oude en authentieke wijken en straten wordt gebouwd met oog en respect voor de
geschiedenis.
 De gemeente zet zich in voor het veilig en gecontroleerd openstellen van bunkers in de
duinen.
 Cultuurhistorische waarden (archeologie en monumenten) (pro)actief behouden en op de
kaart zetten.
 Katwijk heeft een relatief gering aantal monumenten. Voortdurende aandacht voor het
behoud van deze monumenten is dan ook zeker geboden, zo nodig moet er actief gezocht
worden naar financiële ondersteuning hiervoor.
 Musea als zichtbare dragers van de lokale geschiedenis steunen.
 Cultuurhistorische waarden inzetten om de toeristische en recreatieve aantrekkingskracht van
de gemeente te bevorderen.
 Aandacht voor geschiedenis van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg op basisscholen.
 Het erfgoedplatform stimuleren en per jaar budget ter beschikking stellen.
 Inventarisatie monumentale panden waarin geïnvesteerd moet worden en monumentreserve
indien nodig aanvullen.
 In samenwerking met initiatiefnemers dient actief gezocht te worden naar een goede en
verantwoorde herbestemming van deze barakken. Dunea dient aangesproken te worden op
het beter onderhouden van dit cultureel erfgoed als maatschappelijk belang. Op dit moment
wachten we op de uitspraak van de rechter.
 Katwijk was het eindpunt van de Nederlandse Limes en herbergt veel archeologische
vondsten, zoals de Brittenburg, het verdwenen fort. Deze grenszone loopt door onze
prachtige kernen heen en er zijn verschillende mogelijkheden om hier meer aandacht aan te
geven en zoeken naar mogelijkheden om dit zichtbaar te maken. Helemaal nu de Limes zijn
uitgeroepen tot Unesco, cultureel wereld erfgoed.
 Scholen moeten worden ondersteund bij natuur- en cultuureducatie en moeten daarbij ruimte
krijgen voor een eigen invulling die bij de identiteit van de school past.
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Het bevorderen van actieve of passieve deelname aan kunst en cultuur voor alle inwoners van
Katwijk.
Scholieren in aanraking brengen met diverse cultuurvormen (bijvoorbeeld het ‘Kunstmenu’,
dat basisschoolleerlingen in contact brengt met professionele kunst), rekening houdend met
de identiteit van de scholen.
Het realiseren van een educatief centrum rond natuur en milieu (in samenwerking met
innovatieve initiatieven rondom duurzaamheid).
De SGP vindt de leescultuur erg belangrijk. Er moet gezorgd worden voor een
toekomstgerichte, toegankelijke bibliotheek in alle kernen die eventueel gecombineerd
wordt met andere bestaande maatschappelijke voorzieningen. Daarnaast vindt de SGP dat de
bibliotheek en bijbehorende vernieuwing betaalbaar moet zijn.
Nieuwe huisvesting van bibliotheekvestigingen is nodig met aandacht voor verschillende
doelgroepen en onderwijs.
De bibliotheek blijft op zondag gesloten.
Lokale Katwijkse media moeten worden ondersteund, zodat zij inwoners onafhankelijk
informatie kunnen geven. Ook moeten ze de maatschappelijke dialoog kunnen
ondersteunen. Daarnaast is er sprake van een uitgebreid identiteitsgebonden aanbod, wat
behouden moet blijven.
De cultuurmanager moet het aanbod en de samenhang van kunst en cultuur bevorderen, met
aandacht voor identiteitsgebonden uitingen.
Beeldende kunst in de openbare ruimte, als uitingsvorm van identiteit en cultuur(beleving),
stimuleren en realiseren.
Bevorderen en stimuleren van (verantwoorde) muziek en muziekeducatie in samenwerking
met muziekschool en -verenigingen.
Route met kunstpanelen uitbreiden in verbondenheid van alle kernen.

Evenementen
Bij evenementen en cultuuruitingen is het versterken en behouden van het imago van Katwijk
het uitgangspunt. De SGP staat open voor gezellige activiteiten, die de sociale cohesie
bevorderen. Wel zijn duidelijke spelregels nodig, onder andere om overlast voor omwonenden te
voorkomen.
Concreet:
 De impact van evenementen (bijvoorbeeld in het centrum van Katwijk aan Zee en Rijnsburg)
op omwonenden is te groot. Het aantal en de duur van evenementen mag niet worden
verruimd. Aandacht voor een meer evenwichtig evenementenbeleid is nodig.
 De eindtijd van buitenevenementen die geluidsoverlast kunnen veroorzaken op 23:00 uur
stellen.
 Duidelijk meetbare normen voor geluidsoverlast hanteren en de overlastbutton op de SGP
website en sociale media onder de aandacht brengen om zo te monitoren en te kunnen sturen
op het aantal beleefde klachtervaringen.
 Geen vergunningen verlenen voor evenementen met een verhoogd risico op drugsgebruik,
overmatig alcoholgebruik en activiteiten die in strijd zijn met de goede zeden.
 Geen vergunningen afgeven voor evenementen die op zondag plaats moeten vinden.
 Voor grootschalige evenementen uitwijken naar terreinen buiten de bebouwde kom.
Recreatie en toerisme
De SGP vindt dat er een gezonde balans moet zijn tussen gezin, werk en ontspanning. De SGP wil
bijdragen aan verantwoorde recreatie. De gemeentelijke taak bestaat vooral in het scheppen
van goede randvoorwaarden. Behalve recreatiemogelijkheden voor de eigen inwoners zijn ook
goede faciliteiten nodig ter ondersteuning van het toerisme. De SGP pleit voor aantrekkelijke
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toeristische voorzieningen, maar nadrukkelijk met behoud van het eigen karakter en de
zondagsrust.
Concreet:



















Zorgen voor een goed voorzieningenniveau van vrijwilligersverenigingen die een verantwoorde
vrijetijdsbesteding bieden.
Recreatievoorzieningen behouden en waar mogelijk realiseren die passen bij het karakter van
de gemeente en de zondagsrust niet aantasten. Zoals:
Een natuurbelevingspad, gericht op kinderen en gezinnen.
Uitbreiding van gefaciliteerde camperplekken met elektriciteit en water.
Verbeteren en/of realiseren van aantrekkelijke fiets- en wandelroutes.
Inventariseren of uitbreiding van ruiterpaden mogelijk is.
Goede voorzieningen voor de watersport, zoals ligplaatsen en een trailerhelling. De wildgroei
van steigers aan het Kanaalpad moet gereguleerd worden.
Behouden en/of ontwikkelen van recreatieterreinen, zoals natuur- en groengebieden. Een
openbaar toegankelijke Kwakelwei kan dienen als noodzakelijk groen stadspark in de
verstedelijkingsopgave.
Recreatievoorzieningen mogen geen inbreuk maken op het buitengebied en de belangen van
tuinders.
Versterken van het eigen imago door toeristische evenementen die verwijzen naar de lokale
cultuur(historie), zoals de Visserijdagen, de Paardenmarkt en de Bloemencorso. Volgens de
SGP moet de gemeente bij deze evenementen faciliteren.
Faciliteren in jeugd/groepsaccommodaties.
De gemeente zet zich in voor een schoon strand en streeft naar de Blauwe Vlag
in samenwerking met partners als Hoogheemraadschap.
Inzetten op behoud VVV en samenwerking met Leiden en Partners voor brede promotie
Katwijk (wonen, werken, recreëren).
Aansluiting op fietspad door de Noord duinen bij het parkeerterrein
Noorduinen verbeteren door middel van snelheidsverlagende maatregelen voor fietsers.
Het gebied rond de barakken en de nieuwe wijk Valkenhorst moet een recreatieve functie
krijgen, waar groen en het cultuur-historische erfgoed een plaats krijgt.
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8. Onderwijs
Goed onderwijs is erg belangrijk voor de ontwikkeling van burgers en van de samenleving. Het Rijk is
verantwoordelijk voor goed onderwijs en voor toezicht op de onderwijskwaliteit. De gemeente heeft
vooral een belangrijke rol bij het scheppen van goede randvoorwaarden. De gemeente heeft daarom
een taak bij lokaal onderwijsbeleid, passend onderwijs, leerlingenvervoer, nieuwbouw en uitbreiding
van scholen, het tegengaan van onderwijsachterstanden en toezicht op de leerplicht.
Gemeentelijke betrokkenheid bij het onderwijs is belangrijk. De professionele ruimte van scholen
moet daarbij voorop blijven staan. De SGP vindt de vrijheid van onderwijs absoluut leidend. De
gemeente onthoudt zich dan ook van actieve inmenging in de inhoud en de identiteit van het
onderwijs.
Onderwijshuisvesting
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bekostiging van (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van
scholen.
Concreet:
 Wanneer de bebouwing op vliegveld Valkenburg plaatsvindt en er voldoende belangstelling is
kan er ook een school met een christelijke identiteit gerealiseerd worden.
 Het recent opgesteld IHP dient voortvarend te worden opgepakt zodat leerlingen in een
gezonde (frisse scholen: goede ventilatie en binnenklimaat) en veilige leeromgeving zich
kunnen ontwikkelen.
 Ook de aandacht in het IHP voor duurzame en energie-neutrale schoolgebouwen moet
prioriteit behouden.
 Bij de evaluatie van het IHP wordt de voortgang kritisch gevolgd en zo nodig bijgestuurd.
 In het vast te stellen IHP VO geven wij voorkeur aan slimme combinaties met PO/VO in het
kader van de overgang PO/VO.
 Scholen voor regulier onderwijs hebben vanwege Passend Onderwijs soms aanpassingen in
huisvesting nodig. Daar moet ruimte voor zijn.
 Scholen en besturen bepalen zelf of ze samenwerken of fuseren.
“Onderwijsachterstanden” tegengaan en aandacht voor “onderwijsvoorsprong”
Gemeenten bieden speciale programma’s aan om kinderen met een onderwijsachterstand te helpen.
Ze krijgen daar ook geld van het Rijk voor. De SGP wil laaggeletterdheid en taalachterstanden effectief
aanpakken. Het bevorderen van leesgedrag onder jonge kinderen is hierbij een belangrijk middel.
Concreet:
 Bij afspraken over resultaten van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) staat de inzet van
scholen centraal. Gemeenten schrijven geen leeropbrengsten of didactische middelen, zoals
een Citotoets, voor aan scholen.
 De gemeente respecteert de pedagogische vrijheid van peuterspeelzalen en scholen bij de
keuze van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)-programma’s en onderwijsaanbod.
 De SGP vindt dat je kritisch moet zijn op de besteding van middelen voor Voor- en
Vroegschoolse Educatie (VVE) en bestrijding van ontwikkelingsachterstanden. De SGP wil
scherp afbakenen welke kinderen écht ondersteuning nodig hebben en welke niet. Gezien de
natuurlijke ontwikkeling van het jonge kind moeten achterstanden niet te snel
geproblematiseerd worden.
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SGP pleit voor onderzoek of een ochtend peuterspeelzaal voor kinderen ook weer mogelijk
kan worden om zoveel mogelijk kinderen in beeld te krijgen en de gelegenheid te bieden zich
in een groep te ontwikkelen en daarmee soms ook een financiële drempel voor ouders weg te
halen.
Kinderen die door hun culturele achtergrond te weinig met de Nederlandse taal in aanraking
komen, verdienen bijzondere aandacht. Voorziening zoals De Verrekijker (AZC), taalklassen
en de internationale schakelklas vinden we belangrijk om te blijven ondersteunen.
De SGP zet zich ervoor in dat jongeren pas met een diploma het onderwijs kunnen verlaten
(startkwalificatie). Middelen voor het voorkomen van voortijdig schoolverlaten worden ook
ingezet om stageplekken bij werkgevers mogelijk te maken. Ook de beschikbaarheid van MBO
in Katwijk kan hierbij helpen. De ontwikkelingen bij Vakcollege Rijnmond steunen wij dan
ook.
De bibliotheek op school is een belangrijke voorziening in het basisonderwijs bij het
stimuleren van lezen en het bestrijden van laaggeletterdheid.
Naast aandacht voor ‘onderwijsachterstanden’ moet er ook aandacht zijn voor
‘onderwijsvoorsprong’ door het op verschillende plaatsen mogelijk maken van bijvoorbeeld
pluskassen/hoogbegaafdsgroepen of nieuwe innovaties op dat gebied.

Thuiszitters en thuisonderwijs
Ieder kind is leerplichtig, daarom is het onwenselijk dat er nog duizenden kinderen in Nederland
thuiszitten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht op de Leerplichtwet. De problemen met
thuisblijvende kinderen zijn vaak complex. Toch wil de SGP thuiszitten zoveel mogelijk terugdringen
en voorkomen. De SGP realiseert zich dat de school soms tijdelijk of definitief niet de juiste
ontwikkelomgeving kan zijn. Het is dan belangrijk dat er in andere instellingen doelgericht gewerkt
wordt aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren.
Concreet:
 Onderwijs en jeugdhulp moeten intensief samenwerken om thuiszitten te voorkomen. Daarbij
moet oog zijn voor de complexe problemen (zoals onveilige thuissituaties in de Lockdown)
waarbij het van belang is dat er een organisatie verantwoordelijk is voor een goede plaatsing
van de leerling.
 De gemeente spant zich in om ervoor te zorgen dat er geen of hooguit beperkte wachtlijsten
zijn bij zorgaanbieders die complexe problemen bij kinderen en jongeren behandelen. De
route om zorg te verkrijgen mag niet nodeloos ingewikkeld zijn. Investeren in het goed
functioneren van de wijkteams blijft hierbij belangrijk.
 Er is goede begeleiding nodig voor leerlingen die vanuit een instelling terugkeren naar het
onderwijs.
 De gemeente zet zich maximaal in om vroegtijdige schooluitval te voorkomen.

Leerlingenvervoer
Gemeenten betalen onder bepaalde voorwaarden (een deel van) het vervoer van leerlingen. Dit geldt
voor leerlingen die door een beperking niet zelfstandig naar een passende school kunnen of voor
leerlingen die verder moeten reizen omdat er geen school met een passende identiteit in de buurt is.
De SGP vindt het zogeheten ‘signatuurvervoer’ belangrijk, zodat kinderen een school kunnen bezoeken
bij hun identiteit. Door de komst van Passend Onderwijs hoeven leerlingen soms minder ver te reizen.
De gemeente stelt zich royaal op en draagt bij aan de vergoeding van leerlingenvervoer aan
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(pleeg)ouders. Dat geldt zeker in het kader van een maatregel van kinderbescherming. De SGP vindt
dat de gemeente het leerlingenvervoer adequaat moet blijven regelen.



De gemeente geeft steun aan signatuurvervoer
De administratieve rompslomp bij aanvragen leerlingenvervoer moet worden vereenvoudigd.

Onderwijs en zorg
Sommige leerlingen hebben naast ondersteuning in het onderwijs ook aanvullende zorg nodig. Ze
kunnen zich bijvoorbeeld fysiek of mentaal niet alleen redden op school. Onderwijszorgarrangementen
regelen een combinatie van onderwijs en zorg op school.
Concreet:
 Burgers mogen bij onderwijs-zorgarrangementen niet van het kastje naar de muur worden
gestuurd. De overheid is een betrouwbare partner en vangnet. De gemeente zorgt vanwege de
garantiefunctie van de overheid dat er altijd voldoende passend onderwijs in de openbare
scholen beschikbaar is.
 Zorgaanbieders moeten passen bij de identiteit van leerlingen, ouders en school. Dat geldt
niet alleen voor geïndiceerde, maar ook voor kortdurende zorg.
 De gemeente faciliteert waar nodig goede aansluiting tussen zorg en onderwijs.
 De SGP vindt het belangrijk dat opvoedkundige problemen van leerlingen vroeg gesignaleerd
worden (vroeg signalering en preventie). Onder andere in samenwerking met de
jeugdverlening binnen de school.

Integrale kindcentra
Op veel plekken in het land worden Integrale Kind Centra’s (IKC’s) ontwikkeld. Dit zijn voorzieningen
voor kinderen van 0-12 jaar. Een IKC biedt scholen een kans om leerlingen vroeg bij de (identiteit van
de) school te betrekken. Ook kunnen ze een goede doorlopende leerlijn bieden. Integrale Kind Centra
kunnen een goed instrument zijn om onderwijsachterstanden te bestrijden en sociale cohesie te
bevorderen. Scholen mogen niet worden gedwongen om zich om te vormen tot een IKC of brede school.
Concreet:
 Maatschappelijke initiatieven, zoals peuterspeelzalen worden niet onnodig gehinderd met
regels.
 De gemeente stimuleert een goede overgang tussen voorschoolse educatie en basisonderwijs.
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9. Volksgezondheid en milieu
Rentmeesterschap is een belangrijk speerpunt van de SGP. We moeten goed omgaan met de schepping
t.b.v. volksgezondheid en het milieu. Een duurzame samenleving is belangrijk om toekomstige
generaties niet te belasten met nadelige effecten van onverstandige omgang met de schepping.
Milieuregels worden bij voorkeur (inter)nationaal gemaakt. De SGP respecteert gemaakte afspraken
en steunt innovatieve initiatieven.
Volksgezondheid
De volksgezondheid moet een punt van aanhoudende zorg van de overheid zijn. Het is belangrijk dat
welvaart en welzijn met elkaar in balans zijn. De gemeentelijke overheid kan veel voor zijn burgers
betekenen door in volksgezondheid en welzijn te investeren.
Concreet:
•
•
•
•

Een gemeentelijk gezondheidsplan met concrete doelstellingen voor bewegen en voor het
simuleren van een gezonde levensstijl.
Voorlichting op scholen over bewegen, gezonde voeding en gevaren van verslaving.
De gemeente zet in samenwerking met het zwembad het project Zwemmen in zee op.
Er dient rekening te worden gehouden met aanvaardbare geluidsnormen. Er is blijvende inzet
nodig om geluidhinder van vliegverkeer zoveel mogelijk te beperken.

Milieu en leefomgeving
We moeten zorgvuldig omgaan met de natuur. We hebben de taak om Gods goede schepping te bouwen
en te bewaren. Een schoon milieu moet daarom onze aandacht hebben. We kunnen immers lokaal het
grootste verschil maken. Het is ook belangrijk om rekening te houden met toekomstige
klimaatverandering.
Concreet:








De luchtkwaliteit moet worden verbeterd door het openbaar vervoer en het fietsgebruik te
stimuleren.
Ouders worden gestimuleerd om de kinderen niet met de auto naar school te brengen.
Elektrisch vervoer moet worden gestimuleerd, onder meer door binnen de mogelijke
netcapaciteit de nodige elektrische laadvoorzieningen te realiseren.
Kerkgangers worden opgeroepen om met de fiets of lopend naar de kerk te gaan.
Wateroverlast wordt bestreden door o.a. meer lokale waterberging.
Er moeten draaiboeken komen voor lange perioden van hitte en droogte. Er moet meer groen
in bebouwde omgevingen worden bevorderd.
Geen extra zichtbare windmolenparken voor de kust.

Milieu en afval
Burgers en bedrijven produceren veel afval. Het terugdringen van afvalproductie bij bedrijven en
huishoudens is echter mogelijk. De SGP wil dat daarop wordt ingezet.
Concreet:



Afvalscheiding moet zo veel mogelijk worden gestimuleerd.
Bij afvalinzameling moet het milieurendement worden verbeterd. Daarom moeten
afvalstromen tegen aanvaardbare kosten voor de burger optimaal worden gescheiden. Het
serviceniveau moet minimaal gelijk blijven.
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Tarieven afstemmen (hoe meer afval burgers of bedrijven aanbieden, hoe hoger de rekening
is), maar hierbij wel rekening houden met de gezinsgrootte.
Het inzamelen van oud papier door verenigingen en stichtingen blijvend stimuleren.
Gastlessen op scholen over afvalwerking en mogelijkheden tot het verminderen van
afvalproductie

Visie en beheer van openbare ruimte
Het is belangrijk om de leefomgeving op een goed kwaliteitsniveau te houden. Onder het beheer van
openbare ruimte vallen water, verhardingen, openbare verlichting, groen en speelvoorzieningen. Het
beheer moet, waar mogelijk, integraal gebeuren. Bij werkzaamheden en groot onderhoud aan wegen
en riolering moet de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls krijgen. Bomen, struiken en plantsoenen
bevorderen de leefbaarheid in de gemeente. Daarom verdient groen extra aandacht.
Concreet:










Er moet worden gezorgd voor een verzorgde en aantrekkelijke openbare ruimte. Waar
mogelijk moet de betrokkenheid van burgers worden gestimuleerd.
Samen met de inwoners en de werkgroep Steenbreek Katwijk onderzoek doen en actie
organiseren om verstening van particuliere terreinen tegen te gaan.
Stimuleren en op peil houden van particuliere groenvoorzieningen.
Continue aandacht voor de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater is onmisbaar.
Hiervoor is een goede samenwerking met Dunea en het Hoogheemraadschap van Rijnland
belangrijk.
Blijvende verduurzaming van de openbare verlichting en investeren in duurzame innovaties.
Kwalitatief onderhoud plegen aan wegen en fiets- en wandelpaden.
Terughoudend zijn in het aantal reclame-uitingen in de openbare ruimte. De aard van de
reclame-uitingen past bij de identiteit van Katwijk.
Doorgaan met gebiedsgerichte aanpak van wijken met voldoende middelen voor vernieuwing
wegen en straten en voldoende middelen voor onderhoud van de openbare ruimte.

Groen
Het groen - bomen, struiken, parken en perken - bevordert de leefbaarheid van de gemeente. Het
gericht inzetten van beplanting maakt het mogelijk om energie te besparen, geluidsoverlast te
beperken en de luchtkwaliteit te verbeteren. De SGP vindt een hoog kwaliteitsniveau belangrijk,
omdat het groen in sterke mate het beeld bepaalt van de omgeving waar mensen wonen en werken.
Concreet:







Waardevolle natuur, zoals duinen, bos en de zee, moet behouden blijven.
Het specifieke bomenbeleid moet worden voortgezet met aandacht voor bestaande bomen,
kapbeleid, onderhoud en soortkeuze. In het beleid moet aandacht worden gegeven aan een
meerjarig investeringsprogramma.
Beschermen van beeldbepalend groen.
Door middel van een groenplan voorzien in het planten en onderhouden van een brede
variatie inheemse bomen, struiken en planten. Inheems is onderhoudsarm. Bij
nieuwbouwgebieden zorgen voor goed waterbeheer door regenwater zelf op te vangen en
tijdelijk te bergen door retentiedaken of infiltratiesystemen. De groene daken subsidie onder
de aandacht blijven brengen en bij tekort aan budget verhogen.
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Meer groen zorgt voor meer koeling in de stad. Tijdens warme zomers zorgt dit voor beter
woon- en werkklimaat.
Stimuleren dat duingebieden verbonden zijn en blijven met groene corridors, zodat populaties
in verbinding staan middels groenstructuren als onderdeel van Ringpark Katwijk.
Het creëren van meer samenhang tussen de verschillende kernen door het aanbrengen van
verbindende groene (hoofd)structuren.
Aandacht hebben voor parken en groenstroken Met een juiste mix van maaien dichtbij
verharding en groeiende bermen voor biodiversiteit.
Het aanbrengen van groenaccenten, met onderhoudsarme en leefbare beplanting en aandacht
voor kleur en fleur in de verschillende kernen.
Solitaire objecten en bedrijventerreinen en parkeerterreinen goed landschappelijk inpassen.
Aandacht voor de veiligheid van burgers bij de inrichting van groenstroken.
Plaatsen van bomen, struiken en groenwallen om daarmee fijnstof in de lucht te verminderen
en ook een groene, prettige leefomgeving te creëren (integraal technisch groen). Bij
bedrijventerreinen en langs doorgaande wegen moet technisch groen gestimuleerd worden.
De bestrijding van de overlast door hondenpoep heeft hoge prioriteit.
Duidelijke campagnes over opruimplicht hondenpoep en goede handhaving.

Speelplaatsen
Met het speelplaatsenbeleid kunnen speelterreinen en toestellen op een goede manier over de
gemeente worden verdeeld. Het verdient aanbeveling om rekening te houden met geografische
ontwikkelingen in de gemeente.
Concreet:










Speelterreinen en speeltoestellen moeten op een goede manier over de gemeente worden
verdeeld: kinderen moeten op loopafstand kunnen spelen en bewegen. Speelplaatsen
afstemmen op diverse doelgroepen (leeftijden). Bij de inrichting en keuze rekening houden
met minder-valide kinderen.
Voorzieningen voor ouderen realiseren, ten behoeve van ontmoeting en beweging.
Omwonenden moeten worden betrokken bij plannen realiseren speelplaatsen.
Veiligheid in speeltuinen bevorderen en vandalisme, overlast en criminaliteit door
hangjongeren voorkomen. Voor de opgroeiende jeugd locaties aanwijzen waar duidelijke
spelregels gelden, om overlast en vernielingen zo veel mogelijk te voorkomen.
Met de buurt afspraken maken over gezamenlijk beheer en toezicht van speeltuinen.
Multifunctioneel gebruik van schoolpleinen als speelplaatsen bevorderen.
In iedere nieuwe wijk is een percentage van de oppervlakte bestemd voor speelplaatsen. Bij
grondexploitatie dient hier budget worden gereserveerd.

Duurzame energievoorziening
De vraag naar energie stijgt. Fossiele energiebronnen op aarde raken op. Daarom wil de SGP een
actieve bijdrage leveren aan energiebesparingen. Ook willen we rendabele, duurzame energiebronnen
inzetten. We zijn immers rentmeester. Ook voor de energievoorziening geldt: de vervuiler betaalt.
Concreet:



Integrale aanpak van duurzaamheid door middel van landelijk en lokaal klimaatbeleid.
Gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven door duurzame gemeentelijke gebouwen en
scholen en door andere initiatieven. Onze voorbeeldfunctie willen we hierbij verder
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uitbouwen. De gemeente dringt aan op financiële middelen van het Rijk als de landelijke
overheid energieambities bij gemeenten neerlegt.
Inwoners blijvend betrekken bij belang energiebesparing bestaande bouw door middel van
stimuleringsregelingen zoals leningen en scans.
Het bedrijfsleven moet door handhaving van de Wet Milieubeheer worden gestimuleerd om
duurzamer te worden.
Investering in duurzame energiebronnen zoals wind- en zonne-energie is nodig. Ook moet de
ruimtelijke omgeving duurzaam worden ingericht.
Er moet draagvlak vanuit de samenleving zijn voor verduurzamende maatregelen.
Er moet ruimte worden gemaakt voor alternatieve energievoorziening;
Energiecorporaties van inwoners moeten worden ondersteund. Gemeenten kunnen eventueel
in deze corporaties investeren.
Bij de nieuwbouw van voormalig vliegveld Valkenburg is energieneutraal bouwen
uitgangspunt.
Stimuleren van innovatieve ontwikkelingen en het leren van uitgevoerde projecten in de
gemeente Katwijk.

Klimaatadaptatie
Naast vele andere partijen (want het klimaat gaat ons allemaal aan) heeft de gemeente een
belangrijke taak in klimaatadaptief handelen. Het gaat dan met name om thema’s als wateroverlast,
droogte, hitte en risico op overstromingen.
Voorbeelden van klimaat- of ruimtelijk adaptief handelen zijn: het aanleggen van speelpleinen in
stedelijk gebied die ook fungeren als wateropvang, het aanleggen van wadi’s, meedoen met Operatie
Steenbreek (ontstenen en vergroenen van de buitenruimte), groene parkeerplaatsen en
natuurvriendelijke oevers aanleggen.
Concreet:
•
•
•

De gemeente werkt aan bewustwording en kennis over klimaatadaptief handelen.
Bij de aanleg en reconstructie van wegen legt de gemeente een koppeling met bos- en
natuurontwikkeling.
Bij de herinrichting van buitenruimte en woongebieden werkt de gemeente aan beperking van
wateroverlast, droogte en hitte.
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10. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening
en stedelijke vernieuwing
Wonen en werken zijn belangrijke onderwerpen in de gemeenteraad. Daarbij is een evenwichtig
woningaanbod belangrijk; dat maakt de gemeente aantrekkelijk voor inwoners. Er moet oog zijn voor
de verhouding tussen huur- en koopwoningen en voor de verschillende prijsklassen van de
koopwoningen.
Het ruimtelijk beleid van de SGP is gebaseerd op Bijbels rentmeesterschap. Bij plannen voor
uitbreiding van een stad of dorp, moeten ook de inbreidingsmogelijkheden worden bekeken.
Verduurzaming van de ruimtelijke ordening is een leidend principe. Ontwikkelingen moeten
passen bij de identiteit van de woonomgeving.
Nederland heeft een rijke geschiedenis. Dat is te zien aan historische gebouwen met diverse
bouwstijlen en aan archeologische vondsten en cultuurlandschappen. Gemeenten en
landschappen krijgen hierdoor karakter en een aantrekkelijk woon- en leefmilieu. De SGP
wil ruimte bieden aan ruimtelijke ontwikkelingen, maar met respect voor cultuurhistorie en
archeologie.
Het is goed om wonen, leren en werken integraal te benaderen. Of een burger werk heeft in de
regio, wat zijn of haar opleidingsniveau is en of er passende onderwijsvoorzieningen aanwezig
zijn, bepaalt mede wat voor huis aantrekkelijk voor hem of haar is. Door met een specifiek
aanbod aan die behoeften tegemoet te komen kan de gemeente de groei van de bevolking
opvangen.
Ruimtelijke ordening
In 2022 wordt naar verwachting de Omgevingswet ingevoerd. Die biedt een kans om lokale
beleidsruimte te ontwikkelen. Initiatiefnemers moeten meer verantwoordelijkheid krijgen
om draagvlak voor nieuwe bouwontwikkelingen te vinden. Bij grootschalige ontwikkelingen,
zoals bedrijventerreinen, vindt de SGP regionale samenwerking een voorwaarde. Wij willen
als rentmeesters altijd zuinig omgaan met de open ruimte.
De gemeente Katwijk staat de komende jaren voor een enorme opgave. De woningnood is groot
en veel inwoners zijn op zoek naar een bij hen passende woning. Aan de andere kant is daar de
opgave om op het voormalige vliegkamp Valkenburg een nieuwe wijk met 5600 woningen te
realiseren (Valkenhorst) en tevens ook binnenstedelijk nog eens 3000 woningen te bouwen.
Hiervoor is een goede ruimtelijke ordening en zorgvuldige planvorming en uitvoering
noodzakelijk.
De SGP blijft tegen de realisatie van een zeejachthaven. Zo’n grootschalig project is een aanslag
op de rust en ruimte waar Katwijk voor staat. Een zeejachthaven zal het weidse uitzicht over
zee enorm aantasten. Kostendragers zullen onvermijdelijk zijn. De zondagsrust, de identiteit
van Katwijk en de sociale structuur zullen er zeker onder gaan lijden.
Concreet:
•
•

Invoering en monitoring van omgevingswet in Katwijk met aandacht voor
luchtkwaliteit, waterveiligheid, geluidshinder en overzichtelijker regelgeving.
Eerst eigen gronden in exploitatie nemen.
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•

Zowel op Valkenhorst als verschillende binnenstedelijke inbreidingslocaties
aantrekkelijke duurzame woonmilieus realiseren, die zoveel mogelijk afgestemd zijn
op de natuurlijke groei van de gemeente Katwijk.

•

De realisatie van Valkenhorst onder regie van de gemeente Katwijk, met bereikbaar
regulier en hoogwaardig openbaar vervoer, goede inpassing van de nu in het gebied
aanwezige ondernemers en activiteiten, biedt ruimte aan hoogwaardige techniek als
Unmanned Valley

•

Bij de planontwikkeling van nieuwe wijken of vernieuwing ervan aandacht voor veilig
ontwerp en beheer van wijken.

•
•

Geen zeejachthaven.
Bij nieuwe wijken is er direct sprake van een goede ontsluiting voor verkeer en wordt
rekening gehouden met het openbaar vervoer.

•

Uitbreiding van bedrijventerreinen is gekoppeld aan revitalisering van bestaande
terreinen. Het realiseren van voldoende en veilige groen- en speelvoorzieningen in
(nieuwe) wijken en bij woningbouwprojecten.

•

Meedenken met uitbreidingsplannen van kerken om het kerkelijk leven zijn voortgang
te laten vinden. Hergebruik van kerken wordt gestimuleerd.

•
•
•

Invulling van bestemmingsplan maritiem.
Gebiedsgerichte aanpakken verder voortzetten.
Er is voldoende ambtelijke capaciteit om aan de grote woningbouwopgave te kunnen
voldoen.

Volkshuisvesting
iervoor is een evenwichtig woonbeleid noodzakelijk. Afstemming met de omliggende gemeenten
is belangrijk. Demografische ontwikkelingen houden namelijk niet op bij de gemeentegrenzen.
Diversiteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van woningen moeten in balans zijn.
Huurwoningen en huurders verdienen aandacht. In dit kader is regelmatig overleg tussen de
woningcorporatie Dunavie, de SHD (Stichting Huurdersbelangen “De Duinstreek”) en de
gemeente Katwijk van belang. Ook nieuwe woonvormen verdienen de aandacht omdat de
woonwensen van inwoners kunnen veranderen. De bestaande koop- en huurwoningen moeten
worden verduurzaamd. Nieuwe woningen moeten energieneutraal worden gebouwd.
Concreet:
•

Uitvoering geven aan de in 2021 vastgestelde woonagenda.

•

De gemeente maakt concrete afspraken met woningcoöperaties over de
beschikbaarheid van voldoende betaalbare huurwoningen. De afspraken worden
gemonitord in de woonagenda.

•
•

Er komt een aanpak om de bestaande koop- en huurwoningen duurzamer te maken.
Er is extra aandacht voor doelgroepen, zoals starters, senioren met een laag inkomen
en statushouders.

•

De gemeente biedt statushouders geen voorrangsstatus, maar zorgt zo veel mogelijk
voor passende woonruimte (al dan niet in een zelfstandige woning).

•

De ontwikkeling van mantelzorgwoningen wordt maximaal ondersteund, er is een
redelijke toets op de zorgbehoefte van betrokkenen.

•

De gemeente zet zich in om zo veel als mogelijk in de woningbehoefte van de lokale
bevolking te voorzien.
Balans in woningdifferentiatie waarbij aandacht is voor (financiële) bereikbaarheid van
woningen voor starters en eenverdieners.
Verstrekken van startersleningen bij zowel bestaande- als nieuwbouw woningen.

•
•
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•

Het faciliteren van langer zelfstandig kunnen blijven wonen van ouderen. In dit kader
de in 2017 ingevoerde blijverslening monitoren en actualiseren. Zoeken naar
soortgelijke faciliteiten voor huurwoningen.

•

Er wordt alles in het werk gesteld om via een huisvestingsverordening woningen te
behouden voor de woningmarkt en het speculeren tegen te gaan zodat de huizen
beschikbaar blijven voor onze eigen inwoners.

•

De realisatie van een woonvoorziening voor ouderen in samenwerking met de Stichting
Morgenster wordt voortvarend opgepakt.

•

De gemeente werkt actief mee aan de realisatie van een kleine woonvoorziening voor
ouderen in Rijnsburg, de zogenoemde Knarrenhof.

•

Indien gronden nog niet ontwikkelt en/of permanent bebouwd kunnen worden, worden
de mogelijkheden voor tijdelijke woningen voor bijvoorbeeld studenten en starters
onderzocht en indien mogelijk gerealiseerd.

•
Stedelijke vernieuwing
Vernieuwing van de kernen krijgt prioriteit boven uitbreiding. Katwijk neemt haar opdracht voor
de realisatie sociale huurwoningen serieus, maar spreekt ook omliggende gemeenten aan op hun
verantwoordelijkheid.
De SGP is tegelijk wel beducht voor hoogbouw en verstening. Hoogbouw is niet per definitie
verboden, maar dient ruimtelijk wel te passen en aan de beeld- en kwaliteitseisen te voldoen.
Zuinig ruimtegebruik en het bundelen van woningen met bestaande voorzieningen is belangrijk.
Vernieuwing van de volkshuisvesting moet impulsen geven aan de sociale huursector en aan het
dichterbij brengen van zorg- en welzijnsvoorzieningen voor de groeiende groep ouderen.
Concreet:
•

Vernieuwing van de kernen moet proactief worden aangepakt met alle betrokkenen.

•
•

Bij vernieuwing moet zorgvuldig worden omgegaan met monumenten.
Er moet extra aandacht zijn voor voorzieningen voor ouderen die hiervan
afhankelijk zijn.

•
•
•

•

Bij nieuwbouw eerst bewegen (goede infrastructuur realiseren), dan bouwen.
Bij grondaankopen is er een strategisch belang voor de gemeente.
Een belangrijk standpunt van de SGP is dat er rekening wordt gehouden met de
belangen van de betreffende burger/belanghebbende van wie grond
verworven/onteigend moet worden. Redelijkheid, billijkheid en zorgvuldigheid zijn in
dit kader belangrijke trefwoorden.
Aandacht bij vernieuwing voor goede beeld- en kwaliteitsplannen.

Bestemmingsplannen en omgevingsplannen/programma’s
Het bestemmingsplan legt de vormgeving van de ruimte nu vast. Na invoering van de
Omgevingswet zullen de bestemmingsplannen moeten worden omgezet naar omgevingsplannen
en -programma’s. De vastgestelde omgevingsvisie is hierbij het uitgangspunt. Bij dit
vernieuwingsproces staat participatie van de burger hoog in het vaandel. Een goede afstemming
met de regionale omgevingsvisie, met direct betrokkenen en belangenorganisaties, kan het
proces versnellen. Met ingediende reacties en zienswijzen wordt zorgvuldig omgegaan.

50

44

Concreet:
•

Flexibel zijn in het vaststellen van bestemmingen en ervan af durven wijken om in te
kunnen spelen op de vraag naar woningen of bedrijven.
Bij het vaststellen van een nieuw omgevingsplan moet gezorgd worden voor een
actieve participatie van betrokkenen (burgers en bedrijven).

•

De gemeente doet al het mogelijke om prostitutie en winkels met verkoop van
seksartikelen te weren.

•

De beeldkwaliteit en de cultuurhistorische aspecten moeten maatgevend moeten zijn
voor de stedenbouwkundige en architectonische ontwikkeling van Katwijk.

Huisvesting arbeidsmigranten
Arbeidsmigranten zijn niet meer weg te denken in onze samenleving. Het aantal migranten
neemt alleen maar toe. Vooral in de agrarische sector, logistieke dienstverlening,
distributiecentra en slachterijen werken veel arbeidsmigranten. Hun huisvesting vormt
echter een probleem.
In veel gevallen is het niet al te best gesteld met het onderkomen van arbeidsmigranten. Ze
zitten vaak met te veel mensen in een woning/verblijf. Werkgevers en gemeenten moeten
hierin hun verantwoordelijkheid verstaan. Het is hun taak om mogelijkheden te creëren voor
huisvesting bij bedrijven (al dan niet tijdelijk) en/of op geconcentreerde locaties met
voldoende voorzieningen.
Concreet:
•

•

•

•
•

Bedrijven en gemeente zorgen samen voor een aanvaardbare kwaliteit van het woonen leefklimaat voor zowel de te huisvesten arbeidsmigranten als voor de directe
omgeving.
De kwaliteit van de huisvesting dient minimaal overeen te komen met de inrichtingsen maatvoeringseisen uit het keurmerk Stichting Normering Flexwonen (SNF), het
Agrarisch Keurmerk Flexwonen (AKF) of een gelijkwaardig keurmerk.
De verblijfsbieder is verplicht te beschikken over een exploitatievergunning
(waarborgen van de leefbaarheid voor de omgeving en het zorgen voor adequaat
beheer).
Een beheerder is aansprakelijk voor de huisvesting.
Arbeidsmigranten die op een huisvestingslocatie verblijven staan verplicht
geregistreerd in een gemeentelijk nachtregister.
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11.Financiën en risico’s
Voor de uitvoering van het beleid zijn financiële middelen nodig. Die middelen worden verkregen door
uitkeringen van het rijk of via belastingheffing door de gemeente zelf. Gemeentelijke financiën zijn
dus gemeenschapsgeld. De SGP staat voor een verantwoorde besteding van dat gemeenschapsgeld.
Concreet:






Besteden van gemeenschapsgeld aan de juiste doelen, tegen een prijs die niet hoger is dan
noodzakelijk.
Reserves opbouwen van gemeenschapsgeld is geen doel op zich voor een gemeente.
Het voorzieningen en reserves beleid dient actueel te zijn
Financiële transparantie is noodzakelijk.
Er moet een strak en controleerbaar begrotingsbeleid worden gevoerd, waarbij de uitvoering
goed wordt afgestemd op de begroting.

Het huis op orde
Ook in financiële zin hoort een gemeente ervoor te zorgen dat het huis op orde is. Dat betekent dat er
inzicht moet zijn in wat nodig is voor een solide begroting. De kortingen op het gemeentefonds
(bijvoorbeeld budgettaire kortingen die gerelateerd zijn aan decentralisaties of financiële gevolgen
naar aanleiding van ingrijpende wijzigingen, zoals invoering Omgevingswet en afschaffing precario voor
nutsbedrijven) vragen om expliciete keuzes: óf beleid aan de nieuwe financiële mogelijkheden
aanpassen óf extra begrotingsruimte vinden.
In de Auditcommissie vindt plaats tussen financiële specialisten uit de fractie, de wethouder Financiën
en de griffie. Via de Auditcommissie neemt de gemeenteraad in samenwerking met de griffie meer
initiatief bij het aansturen van de accountant (minder volgend en meer sturend). Voor specifieke
onderwerpen zoals bijvoorbeeld het aantrekken van een nieuwe accountant kan een subcommissie
worden ingesteld.
Concreet:











Zorgen voor een meer realistisch meerjareninvesteringsplan (MIP).
Beheerplannen maken die inzicht geven in onderhoudskosten om alle kapitaalgoederen op het
vastgestelde kwaliteitsniveau te houden.
De lopende uitgaven kritisch volgen en waar nodig in de pas laten lopen met de begroting.
De reservepositie is voldoende om mogelijke risico’s op te vangen.
In stand houden van de Auditcommissie.
Duidelijke overlegstructuur met de accountant waardoor meer sturing vanuit de
gemeenteraad mogelijk is.
Tijdig inspelen op actuele ontwikkelingen (belastingen, sociaal domein, etc.) en wijzigingen
BBV (rente, grondbeleid, precario, etc.).
De druk op het rijk hoog houden om zaken, die buiten de invloedsfeer van de gemeente liggen
te (blijven) compenseren.
Aparte paragraaf opnemen in de financiële begroting en verantwoording met betrekking tot
Valkenhorst.
Er bij het rijk op aandringen dat er een wijziging komt in de verdeling van de rijksmiddelen
naar de gemeenten. Het kan niet zo zijn dat Katwijk nog langer nadeelgemeente blijft.
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Versterken van de Katwijkse onderhandelingspositie in de regio wanneer er forse financiële
bijdragen zijn gedaan of risico’s worden gelopen (bijvoorbeeld in het kader van de RESgelden).

Risicomanagement
‘Het huis op orde’ betekent ook inzicht hebben in alle risico’s. Jaarlijks worden die risico’s, zowel
conjuncturele als beleidsrisico’s, in beeld gebracht. Goed inzichtelijk hebben en plannen van financiële
risico’s van grote investeringen is van belang. De SGP pleit voor voortdurende controle op
projectmanagement, zowel technisch als financieel. Beleidsnota’s dienen periodiek te worden
geëvalueerd.
Het gaat hierbij om:



De grootte van de risico’s en de kans dat een risico zich voordoet.
Datgene wat gedaan moet worden om de risico’s te voorkomen of de effecten te
verminderen.

De mogelijke gevolgen hiervan voor de gemeentelijke financiën vragen om een strategische visie voor
de komende beleidsperiode en voor de lange termijn.
Concreet:




Voldoende weerstandvermogen.
Risicoparagraaf in alle beleidsnota’s
Optimaliseren van projectmanagement bij de verschillende beleidsgebieden (denk aan de
enorme financiële opgaven waar de gemeente voor staat met betrekking tot woningbouw,
huisvesting van scholen, uitwerking van de omgevingswet, enz.).

Transparantie en interne controle
De SGP streeft naar maximale transparantie, ook op financieel gebied. Transparant-zijn betekent
inzicht geven in de financiële mogelijkheden, maar ook duidelijk zijn in de verantwoording van de
bestede financiële middelen. De risicoparagraaf (apart hoofdstuk in de jaarrekening waarin risico’s
expliciet worden benoemd die niet direct in financiële zin zichtbaar zijn in de balanspositie) is een
essentieel onderdeel van deze verantwoording.
Concreet:




Risicoanalyses opnemen in alle P&C-stukken
Interne controle verder verzelfstandigen binnen de organisatie, zodat gewerkt kan worden
richting een “in control statement”.
Binnen de organisatie zorgen voor een open sfeer, waar het uitgangspunt niet is elkaar
afrekenen maar ondersteunen en waar nodig corrigeren.

Financieel beleid
De SGP streeft een heldere, inzichtelijke en degelijke begroting na. Het jaarrekeningresultaat wordt
in principe toegevoegd of onttrokken aan de Algemene Reserve. Er wordt terughoudend omgegaan met
het vormen van reserves en/of voorzieningen vanuit dit jaarrekeningresultaat.
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Concreet:












Een structureel sluitende begroting met voldoende weerstandsvermogen.
Terughoudendheid betrachten bij het verhogen van belastingen. Gestreefd wordt naar het
slechts verhogen met inflatie.
Tarieven van rioolrecht, afvalstoffenheffing et cetera zijn kostendekkend.
De hoogte van de begraafrechten moeten zodanig zijn dat het voor iedereen mogelijk is zich
te laten begraven.
Toeristenbelasting niet langer als lumpsum maar naar het aantal toeristen per nacht.
Burgers die van een laag inkomen moeten rondkomen kunnen van gemeentelijke belastingen
worden kwijtgescholden.
Duidelijke financiële kaders stellen bij nieuwe projecten en financieel ingrijpende besluiten.
Budgetbeheer en budgetbeheerders moeten worden aangesteld.
Aandacht voor grondexploitatiebeleid in relatie tot het financieel vermogen.
Een systeem ontwikkelen waarbij inzichtelijk wordt wanneer beleidsnota’s moeten worden
geëvalueerd.
Terugdringen van inhuur door omzetting naar vast personeel en het bieden van
aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Treasury
De verplichting tot schatkistbankieren maakt beleggen voor een gemeente onmogelijk.
Subsidiebeleid
Subsidiëren van organisaties, verenigingen of instellingen beoogt doelstellingen van publiek belang te
ondersteunen.
Concreet:




Het identiteitsgebonden-zijn van de subsidieontvanger is geen reden maar zeker geen
belemmering om te subsidiëren.
Subsidies hebben een aanvullend karakter en kunnen worden ingezet om gemeentelijke
doelen te bereiken.
Doelstelling en activiteiten van de subsidieontvanger mogen niet strijdig zijn met Gods
Woord.
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