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mdv, de perspectievennota en de voorjaarsnota
Even heeft Gemeentebelangen overwogen om ook maar eens met vakantie te
gaan en haar inbreng te beperken tot het opnieuw verspreiden van haar
bijdragen inzake de perspectieven nota’s van de afgelopen 5/6 jaar zeg de
periode 2007 – 2012. In deze bijdragen kwam u als rode draad o.a. het
volgende tegen.
- Gemeentebelangen waarschuwt al jaren dat een te hoog ambitieniveau
op termijn onherroepelijk tot financiële problemen gaat leiden.
- We hebben herhaaldelijk gewezen op een zeg maar onbetrouwbare
rijksoverheid die onrendabele taken met een efficiencykorting
overhevelt naar de gemeenten.
- Steeds hebben we gewaarschuwd voor het gevaar van de
openeindregelingen.
- Steeds hebben we gewezen op de omvang van de naar onze mening de
zelfde en al jaren terugkerende structurele posten of kosten in de
verschillende begrotingen die onder het kopje Nieuw beleid telkens
opnieuw worden opgevoerd.
- Al jaren pleiten we voor het meer rente onafhankelijk maken van de
lopende dienst.
- Al voor het uitbereken van de huidige crisis hebben we tijdens een
debat inzake onze millennium gemeente over micro kredieten waaraan
de banken ook meededen gewaarschuwd dat we moesten oppassen dat
de zaken er niet goed uitzagen en dat die banken zich beter met hun
macro kedieten bezig konden houden.
- Tijdens een debat met de heer Kosmeijer die wel voor even 50 miljoen
extra kon investeren gewaarschuwd voor de lange duur van de crisis.
- Steeds hebben we onze zorgen geuit over de onderhoudstoestand van
de wegen.
- Hoe vaak hebben we niet gezegd dat we in het kader van tijdelijke
rijksbijdragen dmv cofinanciering activiteiten starten die we anders niet
zouden doen en later als de rijksbijdragen gestopt zijn niet meer
kunnen betalen.
- Bij herhaling hebben we gezegd dat de gemeente zich met dingen
bemoeit die de verantwoordelijkheid van de mensen zelf is en dat de
effecten van die gemeentelijke bemoeienis ook nog eens schromelijk
overschat worden.
- Gemeentebelangen heeft tot in den treure aangedrongen op een
kerntakendiscussie.
Ach meneer de voorzitter we kunnen nog wel even doorgaan, maar waar
brengt het ons en waar heeft het de gemeente gebracht.
Even hadden we rond de verkiezingen van 2010 en rond de formatie van het
huidige college weer even hoop toen verschillende onderhandelaars
“spontaan” met de wenselijkheid van een kerntakeninventarisatie en
kerntakendiscussie op de proppen kwamen. IJdele hoop zo blijkt maar weer
eens want één keer op het pluche is het natuurlijk niet echt de bedoeling dat
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de Raad en al helemaal niet dat deel wat niet in het college vertegenwoordigd
is zich hiermee gaat bemoeien. Nee dat laten we gauw weer over aan de leden
van het college met hun eigen prioriteiten en aan de concerndirecteur alsof
het een bedrijfsvoeringkwestie is in plaats van een politiek onderwerp.
Tja en daar sta je dan. Oplopende tekorten dat is nieuw en een College dat
zoekende is of zo zou je kunnen zeggen de weg een beetje kwijt. Zoeken naar
Balans heeft deze perspectievennota dan ook als ondertitel meegekregen.
Het college heeft daarvoor ook een Visie opgesteld.
- Mensen gaan voor dingen
- Eigenverantwoordelijkheid van inwoners
- Profijtbeginsel
- Drie hoofdkernen
- En voorzieningen
o Algemeen en collectief boven individueel
o Meer preventief dan curatief
Het doet je werkelijk afvragen waar we de afgelopen jaren dan mee bezig zijn
geweest maar goed.
Het zoeken naar balans zou moeten betekenen dat je streeft naar evenwicht.
Zowel cijfermatig uitmondend in een sluitende begroting als in maatregelen
die tot die sluitende begroting moeten leiden. Een pakket van maatregelen
bestaand uit bezuinigingen en indien nodig inkomsten verhogingen.
Hoe vertaald zich dat nu in financiële zin in deze perspectievennota.
Een harde inkomstenverhoging bestaande uit naar onze mening een
onevenredige verhoging van de OZB alles berekend ruim 33% tot 2017 tegen
8,25% bij een normale trendmatige stijging. Dit verschil loopt natuurlijk
steeds verder op. De rioolheffing wordt echter verlaagd hoor ik u al roepen.
Dit is echter een “gratis” sigaar uit eigen doos want u moest dat toch al
teruggeven. Sterker nog u laat de Ozb-plichtigen betalen voor hun eigen
sigaar”.
Daartegenover staan een aantal niet hardgemaakte Taakstellingen als
ombuigingen genoemd. Over wat daar van terecht gaat komen hebben wij
onze gedachten.
Gemeentebelangen constateert dat er in wezen weinig aan de instelling van
het college is veranderd en dat de geest die door deze perspectievennota
waart nog te veel zelfde is als voorheen zie hiervoor het nieuwe beleid.
U vraagt om voorbeelden ?
- Ontwikkelingshulp en Tynaarlo als millenniumgemeente blijkbaar nog
steeds een onvermijdelijke kerntaak
- aanpassingen aan de centrale hal van het gemeentehuis voor 92.000 zonder
dat goed duidelijk wordt wat die verbetering nu concreet oplevert
- Een geluidswal bij de N33 die de directbetrokkenen niet willen maar die
schijnbaar om onduidelijke motieven die binnen het college spelen wel hoge
prioriteit heeft
- Een omstreden Brinkenplan van 745.000
- Zelfs niet de kleinste aanzet tot een kerntakendiscussie; weer kunnen we
niet goed afwegen en keuzes maken
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Waar gaan we naar toe zorgen te over slechts een greep:
- De crisis is nog lang niet afgelopen.
- Verdere bezuinigingen van het rijk op komst.
- een onderhoudsstaat van onze wegen die nog meer uit de pas loopt.
- Wat betekend een extra OZB-verhoging voor de woningcorporaties die
toch al met de negatieve effecten van de Vestia zaak te maken hebben.
Gaat dit starterwoningen kosten?
- Kranenbug Zuid.
- Onze reservepositie en weerstandsvermogen.
De heer Hoogenboom zal wel zeggen of reeds gezegd hebben “ik wens een
ieder veel wijsheid en Gods zegen toe”. We zullen het nodig hebben.
Over de voorjaarsnota kunnen we kort zijn we hebben er kennis van
genomen. We zijn inmiddels halverwege het jaar het reces staat voor de deur.
Bijstellingen i.v.m. de juni circulaire zijn nog niet verwerkt, en daar komen de
verkiezingen nog bij. Bijstellingen die tot veranderingen moeten leiden
zouden en zullen uit de perspectievennota en bij de begroting moeten komen.
We zullen zien.
Tot zover mdv de eerste termijn van Gemeentebelangen
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