
De	  NCPN	  	  wil	  helderheid	  over	  schuldenlast	  Heiloo	  

In	  	  maart	  2015	  heeft	  de	  gemeenteraad	  van	  Heiloo	  bij	  motie	  verklaard	  dat	  de	  Aansluiting	  A9	  
MAXIMAAL	  €8,5	  miljoen	  zou	  mogen	  kosten	  “en	  geen	  penning	  meer”!	  

Nog	  voor	  er	  een	  schop	  in	  de	  grond	  is	  gezet,	  lezen	  we	  in	  de	  Alkmaarsche	  Courant	  van	  18	  november	  
2017	  dat	  de	  totale	  investering	  voor	  de	  Aansluiting	  A9	  al	  €11,	  8	  miljoen	  bedraagt.	  Hoezo,	  geen	  
penning	  meer?!	  

Het	  college	  wil	  een	  bedrag	  van	  5,7	  miljoen	  lenen	  met	  een	  looptijd	  van	  30	  jaar	  en	  de	  overige	  6.1	  uit	  de	  
reserves	  halen.	  	  

Een	  lening?	  	  	  

We	  mogen	  niet	  spreken	  van	  een	  lening.	  Op	  23	  november	  lezen	  we	  in	  dezelfde	  Alkmaarsche	  Courant	  
dat	  burgemeester	  Romeijn	  glashard	  ontkent	  dat	  de	  5,7	  miljoen	  geleend	  wordt.	  

De	  NCPN	  wenst	  duidelijkheid	  van	  het	  college	  en	  wil	  weten	  of	  er	  nu	  wel	  of	  niet	  en	  zo,	  ja,	  hoeveel	  
geleend	  wordt	  en	  met	  welke	  schuldenlast	  en	  kostenposten	  dit	  college	  haar	  opvolgers	  en	  de	  Heilooers	  
de	  komende	  30	  jaar	  opzadelt	  uit	  hoofde	  van	  het	  	  grondbedrijf.	  Het	  grondbedrijf	  waar	  Heiloo	  grote	  
verliezen	  op	  lijdt	  volgens	  de	  laatste	  financiële	  voortgangsrapportage.	  	  	  

Jazeker,	  	  er	  wordt	  wel	  degelijk	  geleend!	  	  

Hoe	  kan	  Heiloo	  anders	  de	  investeringen	  van	  27	  miljoen	  in	  de	  komende	  jaren	  opbrengen?	  	  Namelijk	  
investeringen	  van	  6	  miljoen	  in	  de	  Vennewatersweg,	  12	  miljoen	  in	  de	  Aansluiting	  A9	  en	  9	  miljoen	  in	  
andere	  wegaanpassingen.	  	  De	  reserves	  van	  Heiloo	  zijn	  bij	  lange	  na	  niet	  toereikend!	  Nee,	  dit	  college	  
rekent	  zich	  rijk	  met	  hoogst	  onzekere	  inkomsten	  in	  de	  verre	  toekomst	  uit	  de	  projecten	  Zuiderloo,	  
Zandzoom	  en	  de	  Boekelermeer.	  	  In	  feite	  rekent	  dit	  college	  	  er	  op	  dat	  haar	  opvolgers	  de	  resterende	  23	  
miljoen	  van	  de	  toch	  al	  te	  hoog	  begrote	  26	  miljoen	  aan	  inkomsten	  generen	  op	  deze	  projecten.	  Maar	  
tot	  die	  tijd	  moet	  er	  worden	  geleend.	  En	  lenen	  kost	  geld.	  Vreemd	  dat	  dit	  college	  de	  rentekosten	  niet	  
meeneemt.	  Fijne	  erfenis!	  	  	  

Dan	  de	  reserves...	  

In	  2016	  is	  het	  BBV	  gewijzigd;	  kosten	  voor	  Bovenwijkse	  Voorzieningen	  hoefden	  niet	  langer	  mee	  
begroot	  te	  worden	  in	  de	  grondexploitaties.	  In	  concreto,	  6,9	  miljoen	  aan	  kosten	  hoefden	  niet	  langer	  
meer	  opgenomen	  te	  worden	  in	  de	  projecten	  Zuiderloo	  en	  Zandzoom.	  	  

Door	  een	  boekhoudkundige	  wijziging	  kan	  dit	  college	  dus	  én	  de	  verliezen	  op	  Zandzoom	  en	  Zuiderloo	  
terugbrengen	  met	  bij	  elkaar	  bijna	  7	  miljoen	  én	  kan	  het	  college	  	  uit	  de	  daardoor	  vrijgevallen	  reserve	  
6,1	  miljoen	  uitgeven	  aan	  de	  Aansluiting	  A9.	  	  

Maar	  waaruit	  worden	  straks	  de	  Bovenwijkse	  Voorzieningen	  zoals	  wegen,	  riool,	  wijkvoor-‐
zieningen,etc.	  betaald?	  Wie	  draaien	  straks	  daarvoor	  op?	  De	  mensen	  die	  nu	  voor	  het	  bouwen	  van	  een	  
huis	  in	  Zandzoom	  €150.000	  en	  meer	  aan	  Ontwikkelkosten	  moeten	  betalen	  om	  de	  gemeentekas	  te	  
spekken?	  

	  



Je	  reinste	  financiële	  	  wanbeleid	  !	  

De	  NCPN	  kan	  niet	  anders	  concluderen	  dan	  dat	  dit	  college	  onverantwoord	  grote	  risico’s	  neemt	  	  
door	  onzekere	  toekomstige	  inkomsten	  A9	  én	  door	  de	  reserves	  voor	  zekere	  toekomstige	  uitgaven	  
nu	  al	  te	  gebruiken	  voor	  de	  Aansluiting	  A9.	  	  	  


