
 

 

 

Voorzitter, raadsleden en college, 

Voor ons ligt de begroting 2014 en meerjarenraming t/m 2017. Dank voor een ieder die hier aan 

meegewerkt heeft. 

Zoals we ook bij de perspectiefnota al naar voren hebben gebracht staat deze begrotingsvergadering 

in een ander daglicht dan de voorgaande jaren. Dit is de laatste begroting van dit college. Op zich zijn 

wij daar niet ongelukkig mee. Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en zal er een andere 

coalitie aantreden die ook een ander beleid zal voeren.  

Een ding is wel duidelijk , welk coalitie er ook komt , bezuinigd zal er moeten worden. De geldkraan 

uit Den Haag wordt door VVD en PvdA steeds verder dicht gedraaid.  Zij geven de gemeentes  wel 

extra taken,  maar…………… wel met  minder geld.   

De burgers kunnen in maart op de partij stemmen waarvan zij denken dat die het meest voor hun 

kan betekenen.  

Op 24 juni is in een extra bezuinigingsvergadering,  door de meerderheid van de raad, een bedrag 

aan bezuinigingen opgevoerd van ongeveer negen en een halve ton. GB/ Dé Lokale Partij kon daar 

niet mee instemmen omdat er ook een bezuiniging in zat van een ton voor de bibliotheek .Dit 

vonden en vinden  wij buiten proportie. Er staat zelfs in de begroting over de bibliotheek dat men 

naar één centrale bibliotheek moet.  Het lijkt ons een taak van de bibliotheek om zelf te beslissen 

hoe zij met minder geld omgaan. Of  gaat het college op de stoel van het bibliotheek bestuur zitten ? 

Graag hier een antwoord op. 

De bezuiniging boven op het eerder genoemde bedrag is dik zes ton. Complimenten aan het college 

dat zij de verantwoording genomen hebben om met een voorstel  te komen. De bezuiniging op de 

sportparken van  € 150.000,= , hoe reëel  is dat?  Zeker als je wethouder hoort zeggen dat een 

bezuiniging van  € 27.000,= een  “hell of een job” was.  Graag hier antwoord op.  Ook de extra 

bezuiniging op de zwembaden gaat ons te ver, Door zal hier verder op ingaan. 

De bezuiniging op de  burry borrel is wat ons betreft  onzin. Het gaat  hierbij om een klein bedrag. Wij 

vinden het contact tussen de kernen belangrijk,  ook met carnaval. Dus die bezuiniging kan er wat 

GB/ Dé Lokale Partij uit. Over het sportgala hebben wij dezelfde mening.  

U laat de nieuwjaarsreceptie wel doorgaan voor ons zit dat in het zelfde rijtje als de 

bovengenoemden. 



De bezuinigingen die nu voorgesteld worden hebben vooral hun effect in de jaren na 2014. Volgend 

jaar word er t.o.v. van 2013  “maar”  €  73.750,= bezuinigd . En de jaren erna lopen ze enorm op. 

Hoogwaardig wonen: 

Het speerpunt wonen is aangepast naar “hoogwaardig wonen” .  GB/Dé Lokale Partij kan zich vinden 

in deze doelstelling,  echter dient de betaalbaarheid van met name  huurwoningen gewaarborgd te 

blijven. Gezien de krimp scenario’s zal dit per kern goed ingepast dienen te worden.  We moeten 

creatief & innovatief nadenken over sloop, vervanging en renovatie van woningen. Ook hoe dit in de 

afzonderlijke kernen wordt ingepast waarbij de leefbaarheid voor de toekomst gewaarborgd blijft. 

Door innovatieve bouwmethodieken kunnen lage huren gewaarborgd- & levensloopbestendig wonen 

bevorderd worden. Wij vinden het belangrijk dat er nu gebouwd gaat worden, daarom willen we 

voorstellen de grondprijzen nog eens tegen het licht te houden. Wat ons betreft kun je beter tegen 

een lagere prijs grond verkopen, om zo ook de krimp tegen te gaan.  Op termijn zal dit een beter 

rendement laten zien is onze opvatting. 

In de optiek van  GB/De lokale partij wordt de instroom van arbeidsmigranten nog steeds onderschat 

en weggezet als “een  tijdelijk fenomeen!”  In de toekomst zal in onze verwachting het aantal 

arbeidsmigranten zeker niet afnemen en zal de diversiteit van nationaliteiten meer toenemen 

(Roemenen). Als gemeente dien je bewust te zijn van deze ontwikkelingen en hierop voorbereid zijn. 

Groenplan: 

Voor het “groenplan” zijn geen financiële middelen beschikbaar gesteld voor een duurzame 

kwaliteitsimpuls. Nu wordt deze met name betaald uit aanbestedings  “winsten”. Gezien de 

afgeroomde aanbestedingsmarkt nadert dit financieringsmodel zijn eind. Om  het openbaar groen op 

een aanvaardbaar niveau te houden zullen we meer samen met de burgers moeten gaan doen. 

 Ook de tekst onder het Groenplan (blz.6)  is bijna identiek aan de tekst uit de begroting 2013 blz 4. 

Wij constateren dat er door dit college  in 1 jaar tijd weinig is bereikt op dit gebied. 

De rekenkamer heeft een niet mis te verstaan rapport uitgebracht waarvan de titel luidt “(G)een 

kwaliteitsimpuls voor groen.” De conclusies liegen er niet om. In de commissie  ruimte en economie 

heeft de wethouder hierop enkele toezeggingen gedaan. Wilt u deze in deze begrotingsvergadering 

nog eens herhalen zodat ze in een erratum kunnen worden opgenomen in de programmabegroting. 

Ondanks dat GB/De lokale partij al in 2005 een aanzet hiertoe heeft gegeven met een aantal 

concrete moties en nu ook het landelijk beleid wordt gelegd bij (burger)participatie, rept dit college 

in deze begroting geenszins over de mogelijkheid van toekomstig inzet van burgers, buurten en/of 

gemeenschappen. Hoe wil het college dan toch het groenplan op aanvaardbaar niveau houden? We 

zien uw antwoord met belangstelling tegemoet. 

 

 

 

 



Zorg 

In het programma Zorg komen per 1 januari 2015 heel veel taken over vanuit het Rijk. Zoals 

decentralisatie jeugdzorg  en in 2014  lopen  heel veel belangrijke grote contracten af, zoals hulp bij 

het huishouden en kleinschalig collectief vervoer. U vraagt om een half fte uitbreiding voor 2014, die 

betaald wordt uit het invoeringsbudget. Kunt u met deze halve fte alles voldoende opvangen, zonder 

dat vertraging optreed in het transitie en/of aanbestedingstraject ?  

Reorganisatie 

Er komt een reorganisatieproces binnen de ambtelijke organisatie. Ook komen er veel nieuwe 

landelijke ontwikkelingen op ons af. Reorganisatieprocessen kosten veel tijd en moeten zorgvuldig 

gebeuren. Is er voldoende capaciteit gepland voor dit reorganisatie proces, zonder dat de 

doelstellingen van de begroting vertraging oplopen ? 

Dinsdag kregen we een persbericht onder ogen met als kop ” Onderzoek Samenwerking 

Bedrijfsvoering”. Op zich hebben wij geen bezwaar tegen zo’n onderzoek maar wij willen bij deze 

nogmaals benadrukken dat wij tegenstander zijn van een fusie van onze gemeente, wat er ook uit 

het onderzoek komt. Wij vinden de formulering in het persbericht “wat zacht”. 

 

Tot zover in eerste termijn,  

 


